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De Voorzet 
 

Allereerst wens ik alle leden, belangstellenden en lezers van onze 
Democrant een gezond, mooi en gelukkig 2022 toe. We hopen dat dit 
jaar de pandemie verder onder controle komt en daarmee weer meer 

ruimte voor leuke activiteiten, sport, vakanties etc.  

 

Het is dit jaar ook weer een belangrijk jaar voor ons als fractie, immers 
op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. D66 Etten-Leur doet ook dit keer weer mee (9e keer 
sinds de heroprichting in 1988). We hebben een mooie lijst met jong 

talent en met voldoende ervaring om ons D66 geluid ook de komende 
vier jaar goed te laten horen. Natuurlijk hopen we op voldoende 
stemmen zodat we ook weer de mogelijkheid krijgen mee te doen in 

een coalitie, waarbij onze ambitie is, dat we moeten werken aan een 
toekomst bestendig Etten-Leur. Een gemeente waar verbinding met 
elkaar belangrijk is, waar sociale activiteiten en sport als preventie 

hoog in het vaandel staan, waar we werken aan een mooie en groene 
leefomgeving zowel in bestaande als nieuwe wijken en waar we dat 
doen met draagbare lasten voor onze inwoners! 

 

We werken ondertussen aan een mooi slot van de campagne, immers 
je voert niet eens in de vier jaar campagne, maar doet dat gewoon vier 

jaar lang. Je blijft in gesprek met de inwoners, je luistert naar en leest 
wat er speelt  in onze gemeente en je neemt besluiten in kader van 
algemeen belang. 

 

Als plaatselijke afdeling van een landelijke partij hebben wij de vrijheid 

om ons eigen programma vast te stellen een programma geschreven 

op Etten-Leur. Van de andere kant levert het verbonden zijn aan een 
landelijke partij ook weer voordelen op, die plaatselijke partijen niet 
hebben. Zo kunnen we samen met collega’s fracties in West Brabant op 

gemeentegrens overstijgende problemen een vuist maken. Maken we 
dankbaar gebruik van alle informatie op landelijk, provinciaal en 
regionaal niveau, kunnen we ons verder bekwamen door scholing en 

kunnen we altijd op steun rekenen. 
 

Daar hebben we dus een voorsprong op plaatselijke partijen, die vaak, 
ook in Etten-Leur erg conservatief kijken naar de gemeente, graag al 
het oude behouden en weinig oog hebben voor innovatie en 

vernieuwing. Nu wij wel, dat leest u straks in ons programma en onze 
campagne leus. Nog even geduld! 
 

Ik hoop straks zelf ook weer zitting te kunnen nemen in een sterke 

fractie. Met een derde plaats en mijn jarenlange inzet en daarmee ook 
bekendheid in Etten-Leur moet het lukken om voldoende persoonlijke 
stemmen binnen te halen. En mochten we weer in een coalitie mee 

kunnen doen, ben ik ook weer bereid mijn verantwoordelijkheid te 
nemen als wethouder namens onze partij en vooral namens de 
inwoners van Etten-Leur. 

 

Uiteraard hebben we daarvoor zeker ook de steun van onze leden 
nodig, we roepen dan ook al onze leden op straks een bijdrage te 

leveren, hang de posters voor de ramen als we die komen 
langsbrengen, help mee met folderen in de wijken, kom naar onze 
activiteiten. Alle beetjes helpen, ook het delen van onze zaken via de 

(sociale) media, door uw in Etten-leur wonende vrienden en familie op 
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te roepen om te gaan stemmen en natuurlijk als het even kan graag op 
D66, zodat we met een zo’n groot mogelijke fractie straks de raad in 
kunnen. 

Maar ook na de verkiezingen blijft uw steun van belang, wordt ook 

actief en Lezers die nog geen lid zijn, maar wel graag meedoen, u bent 
welkom en wordt lid. Immers hoe meer leden hoe meer draagvlak en 
middelen wij hebben om ons werk te doen. 

 

Wij blijven in ieder geval, wat de 

uitkomst in maart ook zal zijn klaar 
staan voor alle Etten-Leurse inwoners, 
voor verenigingen, organisaties, 
bedrijfsleven en het onderwijs. Wij 

blijven ons graag voor u inzetten en 
blijven graag met u in gesprek. 

D66 Etten-Leur, even plaatselijk als de 
plaatselijke partijen, maar met als 

winstpunt verbinding met 
regionaal/provinciaal en landelijk.  
D66 Etten-Leur vernieuwend en 

verbindend! 

 

Ron Dujardin 

Fractievoorzitter D66 Etten-Leur. 

 

 

 

 
 

Stem D66 Etten-Leur, toekomst gericht voor een 
innovatieve-, leefbare- en sociale gemeente. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 
02-12-2021 (D66Af-226.211202) 

 

1. Opening. 

Ron opent de vergadering. Helaas moet het weer via MS teams en 
konden we niet fysiek bij elkaar komen. Hij heet de gasten 
welkom, fijn dat ondanks het digitale overleg men heeft kunnen 

aansluiten. 

 

2. Mededelingen (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur). 
Er zijn geen mededelingen vanuit de fractie en/of het bestuur 
 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden. 

Voor dit agendapunt hebben zich twee groepen insprekers 
gemeld, Allereerst de groep Randweg Noord Nooit en verder een 
afvaardiging van de Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur. 
Beiden willen o.a. naar aanleiding van het ontwerp omgevingsvisie 

graag in gesprek met de fractie. 
 
Ron geeft van te voren aan, dat er een misverstand is gerezen 

over de behandeling van het voorliggende stuk, de 
omgevingsvisie. De vraag aan de raad is, of dit de inspraak in 
mag zodat iedere belanghebbende zijn visie kan geven. Wel is in 

het presidium ook afgesproken, dat alle inbreng tijdens de raad 
luistert worden gezien als formele reacties en visies op het stuk 
en in dat kader ook worden meegenomen en door het college van 
een reactie wordt voorzien als het stuk inhoudelijk behandeld gaat 

worden in de raad. Ook dan geldt, dat er een raad luistert is en 

een ieder nogmaals kan inspreken. We leggen ons dus nu op geen 
enkele manier vast als het stuk de inspraak in gaat. D66 is altijd 
van mening, dat we dan ook aan de voorkant zo weinig mogelijk 

moeten sturen, maar juist een open houding aan moeten nemen, 
zodat insprekers onbevooroordeeld gehoord kunnen worden. 
Wel vinden wij het fijn met een ieder in gesprek te gaan nu en in 

de komende periode om de reacties en visies gehoord te hebben 
en mee te kunnen wegen in ons definitieve standpunt als de 
omgevingsvisie moet worden vastgesteld. In dat kader zijn we 
ook blij dit gesprek met beide insprekersgroepen aan te kunnen 

gaan. 
 
 

Aktiegroep Randweg Noord Nooit vertegenwoordigt de 
belangen van meer dan 200 belanghebbende huishoudens 
(Rijsdijk, Hanekinderstraat, Slagveld, Meeuwisdijk, Sander, 

Haansberg, Goorstraat, Hoevenseweg en Kattestraat). 
Van de actiegroep zijn Niek Smook, Frans Martens, Patrick de 
Winter en Bas Jansen aanwezig. Namens hen voert Niek het 
woord. 

 
Op maandag 22 november 2021 heeft onze actiegroep gebruik 
gemaakt om in te spreken bij ‘de raad luistert’ inzake het besluit 

van de gemeenteraad om het Ontwerp Omgevingsvisie d.d. 9-11-
2021, de daarbij behorende plan MER d.d. 1-11-2021, nota 
‘beantwoording reacties bouwlocaties en wegvarianten’ d.d. 1-11-

2021, het verkeersonderzoek ‘Verkeerseffecten woningbouw 
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ontwikkelingen’ d.d. 29-10-2021 en de notitie “financiële 
doorrekening wegvarianten oktober 2021” van het College vrij te 
geven voor de ter visielegging.  

De actiegroep stelt hun presentatie zoals die gegeven is in ‘de 

Raad luistert’ ter beschikking evenals zij hun presentatie aan de 
fractie ter beschikking heeft gesteld en deze wordt nogmaals 
toegelicht door de actiegroep. Hun zorgen zitten niet zozeer in de 

woningbouw, maar vooral in de randweg zoals nu ingetekend. 
Men zet vraagtekens bij de uitkomsten van het verkeersonderzoek 
en vragen zich ook af, of er geen betere oplossingen zijn. Zelf 

hadden ze liever een doortrekking van de Aletta Jacobsstraat 
gehad zodat een nieuwe weg niet door het groene buitengebied 
aangelegd zal worden. Ook vragen zij zich af, of het huidige tracé 
wel slim is, of als er toch iets moet komen, je een ander begin en 

eindpunt moet nemen ook om eventuele uitbreiding van de 
plannen in de toekomst mogelijk te houden. 

Zoals bij de inleiding is aangegeven zal D66 het proces van 
inspraak niet willen stopzetten om geen al te grote vertraging te 

krijgen in het proces om tot voldoende woningbouw te komen. 
D66 zal zeker goed in de gaten houden of alle inspraak ook 
daadwerkelijk wordt meegenomen en gewogen door het college. 
Tevens zal D66 vragen om eventuele vervolg onderzoeken op 

gebied van verkeer te doen, zodat alle stukken compleet zijn. 
 

• D66 is van mening dat met de komst van de nieuwe 
woonwijk op de Hoge Haansberg, er een goede oplossing 

moet komen voor de verkeersafwikkeling. 

• D66 zal de verkeersonderzoeken goed bestuderen zodat de 
juiste afweging genomen wordt voor een goede afwikkeling 
van het verkeer zonder daarmee de huidige- en nieuwe 

woonwijken te belasten. 

• D66 ziet geen oplossing op het doortrekken van Aletta 
Jacobslaan als alternatief op een noordelijke randweg en als 
een oplossing voor de verkeersafwikkeling t.g.v. de bouw van 

1.300 woningen in Hoge Haansberg. 

• D66 is van mening, dat een noordelijke rondweg  veel ruimer 
rond Etten-Leur aangelegd moet worden, waarbij 
afstemming met andere gemeenten (Hoeven, Zevenbergen 

en Prinsenbeek) moet plaatsvinden, zodat een betere 
aansluiting komt op de randwegen rond deze gemeenten. 
Wat ons betreft ligt het tracé ook nog niet vast en komt die 

invulling dus later 

• D66 is (net als onze actiegroep) van mening dat er meer 
varianten moeten worden onderzocht in het huidige 
verkeersonderzoek, waaruit zou moeten blijken of een 

noordelijke randweg de oplossing is voor afwikkeling van het 
extra verkeer en het vrachtverkeer.  

• D66 is (net als onze actiegroep) van mening dat een goed 
mobiliteitsplan moet worden opgesteld. Niet alleen voor de 

nieuwe wijk Haansberg, maar ook voor de wijk Lage 
Vaartkant en de afwikkeling van het verkeer aan alle kanten 
van onze gemeente. D66 wil daarbij vooral dat er gekeken 

kan worden hoe we doorgaand verkeer zoveel mogelijk 
buiten de bebouwde kom heen kunnen leiden, waardoor de 
verkeersdruk en overlast op de woonwijken verder afneemt. 
Ook moet er goed gekeken worden naar alle mobiliteit zoals 

ruimte voor goed openbaar vervoer, meer ruimte voor de 
fiets en meer innovatieve ideeën zoals deelauto’s etc.  
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Huurders belangen Vereniging (HBV). Aanwezig zijn Henk 
Smits en Bettie Exalto. 

 
Allereerst stellen Henk en Bettie zich voor en geven aan het fijn te 
vinden met ons in gesprek te kunnen gaan.  

Henk geeft aan naar aanleiding van de voorgaande discussie, dat 
ook de HBV onderschrijft dat er een toekomst gericht en algeheel 
mobiliteitsplan moet komen voor Etten-Leur. 

Wat betreft woningbouw heeft de HBV de nodige zorgen en heeft 
een en ander ook in een brief aan de diverse fracties geschreven. 
De hoofdpunten zijn: 

• Voldoende aanbod. De wachttijden moeten terug gebracht 

worden naar aanvaardbare termijnen zoals dat voorheen 
was. Daarvoor is voldoende aanbod nodig dus er moet de 
komende tijd extra gebouwd worden ook in de sociale 

sector. 
• Belangrijk is dat er ook voldoende tijdelijke woningen zijn, 

voor opvang van mensen die om een of andere reden 

plotseling zonder huis zitten, maar ook bijvoorbeeld voor 
statushouders. 

• De woonlasten moeten betaalbaar blijven, dat is niet alleen 
huur, maar ook de energieprijzen, water etc. Er moet naar 

het totaal plaatje gekeken worden. 
• Ook de leefomgeving is van belang zowel in de oudere 

wijken als de nieuwbouwwijken. 

• Er dient een gedifferentieerd aanbod van huizen te zijn. 
Extra aandacht voor ouderenzorg en mensen die met een 
zorgvraag toch zelfstandig willen blijven wonen. Geclusterd 

worden kan daarvoor een oplossing zijn. Denk daarbij ook 
aan mensen met een GGZ indicatie. 

Daarnaast kijk naar de woonbehoefte, bijvoorbeeld van 
jongeren en bouw daarvoor. 

• Zeker voor de ouderen is het van belang dat er in de directe 

omgeving ontmoetingsmogelijkheden zijn, dat kan Alwel 
regelen, maar ook de wijkverenigingen. Samen werken op 
dit gebied verdient voorkeur. 

Betty geeft daarna een uitleg over ELK: Etten-Leurse Kracht, een 
project met hulp voor een ieder die dat nodig heeft. 
Tenslotte deelt Henk nog de zorgen over de ontwikkeling van de 

huren zeker nu de inflatie flink gestegen is. In dat kader is de 
opmerking over woonlasten ook gemaakt. Het totaal plaatje 
maakt of het voor mensen met weinig inkomen allemaal nog te 
doen valt. 

 
Ron dankt hen voor hun inbreng en wij hebben de brief gelezen en 
naar hen geluisterd. We zullen hun punten ook steeds meenemen 

in onze inzet als het gaat om voldoende en betaalbare woningen. 
Een en ander kunnen ze straks ook terug lezen in ons programma. 
Dat zullen we als dit helemaal klaar is nog toesturen. 

Carola geeft aan graag nog eens langs te komen en meer te horen 
van ELK. Betty geeft aan dat ze altijd welkom is. 
 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 16 september 2021. 
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag met dank aan de 
samensteller. Ook inhoudelijk zijn er geen punten 

 

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.  
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D66 gaat akkoord met het in inspraak brengen van de 

visie. We zullen later inhoudelijk reageren en onze visie 

geven op de stukken. We willen daarbij alle inbreng van 

onze inwoners betrekken, en niet alleen de insprekers 

tijdens de raad luistert. Wel zullen we naar aanleiding 

daarvan het college vragen alle relevante informatie goed 

te delen en nog eens kritisch te kijken naar het 

verkeersonderzoek. We willen graag een goed 

onderbouwde reactie kunnen geven. 

b. Vaststelling regiovisie jeugdzorg. 

D66 kan zich vinden in de regionale visie en heeft nog wel 

een paar kanttekeningen. Robert geeft aan, dat we ook 

goed moeten kijken naar opvang van jongeren nu extra 

tijdens de corona pandemie. 

c. Verklaring geen bezwaar verplaatsing veehouderij.  

Dit voorstel is een lastige, want aan de ene kant gaat het 

puur om de ruimtelijke ordening (dat lijkt in orde en zijn 

we dus niet tegen) maar anderzijds komen er wel veel 

meer stuks vee bij, alle ruimte die de door de 

initiatiefnemer beloofde innovatieve oplossingen met zich 

meebrengt geeft die ruimte. Dat druist toch tegen ons 

standpunt in van vermindering van de veestapel.  

Naar aanleiding van de behandeling in de raad: 

Hoewel de initiatiefnemers op een goede wijze hun proces 

hebben gevoerd, goed in gesprek zijn gegaan en 

aangaven met echt innovatieve oplossingen te komen voor 

minder stikstof, methaan en CO2, bleef dit een lastig punt 

voor onze fractie in de afweging tussen ruimtelijke 

ordening en toekomstgericht beleid ten aanzien van de 

veehouderij. Ondanks hun poging om het aantal stuks vee 

terug te brengen van 1500 naar 1000 (altijd nog zo’n 400 

meer dan de twee huidige locaties in totaal mogen 

herbergen) heeft onze fractie vanuit toekomst gericht 

beleid uiteindelijk toch tegen het voorstel gestemd. Met 

alle waardering voor de initiatiefnemers, waarmee we 

volop in contact stonden. Zij begrepen ons standpunt ten 

aanzien van aantal stuks vee en wij hun standpunt wat 

betreft de toekomst van hun bedrijf. Het voorstel van de 

1000 stuks kwam erg laat en het had verstandig geweest 

als de initiatiefnemer het voorstel terug had laten nemen, 

of had laten aanhouden om met een beter goed 

onderbouwd voorstel te komen. Nu moesten we alleen op 

de mail afgaan en hoewel ook een nieuw voorstel mogelijk 

ook bij ons tot een nee had kunnen leiden had het 

veranderde standpunt wellicht wel kunnen leiden tot een 

ander debat in de raad. 

d. Vaststelling Normenkader rechtmatigheid. 

D66 kan akkoord gaan 

e. Specifieke onderwerpen accountscontrole. 

D66 kan akkoord gaan 

f. Belastingverordening. 

D66 kan akkoord gaan, is uitwerking van goedgekeurde 

begroting. 

Naar aanleiding van raadsbehandeling: 

Alle voorstellen waren wat ons betreft akkoord, echter wat 

betreft de wijzigingen in de parkeerverordening had D66 

toch problemen gehoord hebbende vele reacties en ook 

gelezen hebbende de vele emoties die het voorstel heeft 

losgemaakt. Dit komt onder andere doordat het college 

wederom slecht heeft gecommuniceerd. De brieven waren 
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niet helder en riepen steeds opnieuw vragen op, waardoor 

de reacties ook feller werden. 

D66 is niet tegen de digitalisering en fiscalisering, maar 

vindt wel dat de lasten voor de bewoners niet onevenredig 

verhoogd mogen worden. De wethouder heeft op het 

laatste moment veel toezegging gedaan. Zo zijn de kosten 

naar beneden gebracht ( van 1 euro per dag naar 0,25 

eurocent per uur met een maximum van een euro per 

dag. Veel hulp voor de invoering, een overgangsperiode 

waarin vooral gewaarschuwd wordt als er niet goed 

gehandeld wordt, naast via de computer of app aanmelden 

en afmelden en ook telefonisch aanmelden etc. Daarmee 

kon D66 uiteindelijk instemmen, hoewel we wel graag tot 

1 april gewoon beide systemen nog naast elkaar hadden 

gehouden zodat iedereen kan wennen en de foutjes eruit 

gehaald konden worden. 

Het amendement van Leefbaar die het hele jaar de beide 

systemen in de lucht wilde houden ging ons net iets te 

ver. Wel willen we even de eerste maanden afwachten. We 

zijn voornemens eventueel te bekijken of er een maximum 

per jaar voor het laten parkeren van bezoekers ingesteld 

kan worden waardoor de lasten dicht bij die van nu 

blijven. We gaan het kritisch volgen en komen er zeker op 

terug. 

g. Aanpassing GR ICT West Brabant. 

Dit punt is verschoven naar volgende cyclus 

h. Vaststelling GR Beschermd Wonen. 

Met enkele kanttekeningen is dit voorstel akkoord 

i. Startnotitie Stationsplein 3 (voormalige chinees). 

Akkoord, wel met de opmerking om de participatie ook ten 

tijde van corona goed te regelen zodat iedereen mee kan 

doen die dat wil. 

j. Startnotitie winkelcentrum. 

Akkoord, wel met de opmerking om de participatie ook ten 

tijde van corona goed te regelen zodat iedereen mee kan 

doen die dat wil. 

k. Besluit tijdelijke verlenging grondverzet. 

Betreft een verlenging in afwachting van nieuw beleid dat 

regionaal wordt afgestemd. D66 kan akkoord gaan. 

l. Voorstel inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

D66 kan akkoord gaan met voorliggende verbeterd 

initiatiefvoorstel. Mede naar aanleiding van de vorige 

discussie is in gezamenlijkheid door alle partijen het 

voorstel verbreed en versterkt en dient dit vooral om te 

zorgen dat de wethouder met een plan gaat komen. 

 

5. Verkiezingen 2022, campagne, lijst en programma. 

Ron vertelt kort de stand van zaken wat betreft campagne en 
programma. Het programma is aangeboden ter goedkeuring aan 
de leden en wordt in de AAV eind december besproken.  

De lijstvolgorde is inmiddels bekend en ook is het gelukt nog een 
aantal leden toe te voegen aan de lijst die nu uit 18 personen 
bestaat. 
We hopen dat de leden ons straks optimaal helpen in de 

campagne periode met o.a folderen, delen van onze berichten op 
de sociale media etc. 
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6. Rondvraag. 
Sylvia, vraagt hoe wij staan tegenover de korting op bijdrage voor 

kinderen bij deelname aan sportclubs waar nu over gesproken 
wordt. 
Carola geeft aan, dat D66 tegen is, juist sport en sociale 

activiteiten voor kinderen dragen bij aan een goed preventief 
beleid. 
 

7. Sluiting. 
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Even voorstellen 
In de voorzet heeft Ron zich al voorgesteld en iemand met zo’n staat 

van dienst is waarschijnlijk bij de meesten al bekend. Voor de anderen 
op de lijst willen wij in deze Democrant ook graag heel even stilstaan 
en ze aan onze lezers voorstellen. In de campagne zult u ze nog 

regelmatig tegenkomen. 

Carola Groenen (lijsttrekker) 
Wat een eer om lijsttrekker te mogen zijn van het ambitieuze D66 

Etten-Leur team. Na 4 jaar raadslid ervaar ik 
hoe belangrijk de lokale politiek is. Het 

betrekken van inwoners, gezondheid met 
preventie en het sociale domein zijn mijn 
aandachtsterreinen. Mijn inhoudelijke ervaring 
helpt hierbij. Om jou als inwoner centraal te 

stellen willen we minder loketten naast elkaar 
maar in verbinding met elkaar. Naar minder 
bureaucratie en meer maatwerk, naar meer 

ruimte voor goede ideeën en dit mogelijk 
maken. Daar zet ik me ook de komende 4 jaar 

voor in. Net als het stimuleren en mogelijk maken van een gezond 

(fysiek en mentaal) leven voor iedere inwoner vanaf de geboorte. Als 
verloskundige weet ik hoe belangrijk dit is. Gelijke kansen vraagt om 
voldoende inzet op preventie. Het begin is in de gemeente Etten-Leur 
gemaakt en vraagt nu om verder uitgebouwd te worden. Naast de 

inhoud vind ik het belangrijk dat we als jullie vertegenwoordigers, 
professioneel en duidelijk in ons raadswerk zijn. Benaderbaar en 
inzichtelijk in wat we doen met de juiste communicatie. Mijn inzet zal 

de komende 4 jaar opnieuw sterk inhoudelijk en samenwerkend zijn 
voor een gezond, duurzaam en sociaal Etten-Leur.  

Robert Prins (2) 
 

Allereerst vind ik het als geboren en getogen 
Etten-Leurenaar enorm belangrijk dat de 

inwoners van Etten-Leur net zo trots op hun dorp 
kunnen zijn zoals ik dat kan zijn.  

In mijn visie die ik bij D66 Etten-Leur ook zie, is 
Etten-Leur niet die conservatieve gemeente waar 

veel initiatieven op voorhand worden afgewezen, 
maar de progressieve gemeente waar 
vooruitgang, levendigheid en ontplooien van 

talenten op alle vlakken mogelijk zijn. 

Waar jongeren blijven wonen omdat er veel gebeurt en waar ze hun 
toekomstige kinderen veilig en gezond kunnen laten opgroeien. Waar 
de werkende inwoner niet bang hoeft te zijn om zonder werk te komen 
zitten en als dat wel zou gebeuren er een vangnet is. Daar waar de 

senioren kunnen blijven wonen, omdat er ook voor hen betaalbare 
woningen zijn en de juiste zorg. 

 

Etten-Leur mag nog meer gaan leven. De Etten-Leurenaar is sociaal en 
zorgt voor elkaar. Dit is nu al. Alleen de overheid mag dit alleen nog 

meer faciliteren, nog meer stimuleren. Vanuit nog meer vertrouwen 
vanuit de overheid in de inwoners. Vanuit nog meer lef. Laten we van 
Etten-Leur de sociaalste, fijnste, bruisendste en meest groene 
gemeente maken.  

 

Dit door geloof en vertrouwen in elkaar, als inwoner en overheid.  
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Ron Dujardin (3) 
Zie voorwoord. 

Erik Vissers (4) 
Mijn naam is Erik Vissers, 54 jaar, en 
samen met Lilian hebben we drie 
kinderen. In mijn werkzame leven ben ik 

software programmeur en docent bij 
NCOI. Na een pauze van drie jaar wil ik 
me graag weer inzetten voor D66 Etten-
Leur. Het leukste van het raadswerk vind 

ik de inhoudelijke behandeling van 
raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen zijn er 
niet voor zichzelf, maar zijn ervoor om 

een bepaald doel te behalen. Voor mij is 
altijd de waarom vraag belangrijk en ik 
vind het dus ook leuk om me daarin te 

verdiepen. Waarom willen we wat 
bereiken, wat zijn de mogelijke doelen die behaald gaan worden en, 
voor mij het belangrijkste, hoe gaan we die meten. De doelen die we 
willen behalen zijn wat mij betreft altijd in lijn met de uitgangspunten 

van D66. Dus zelfbeschikking en zelfontplooiing, een afgewogen 
gebruik van onze aarde nastreven en een sociale overheid die zorgt 
voor de mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Met deze 

uitgangspunten komen energietransitie, sociale woningbouw, werk en 
inkomen voor iedereen vanzelf aan bod. Mijn kijk op voorstellen en 
vraagstukken zijn altijd met een positieve inslag en een uitgangspunt 

van vertrouwen in mensen in het algemeen en onze professionals in 
het bijzonder. 

Nikita van Dieën (5) 
Ik ben Nikita van Dieën, 20 jaar en studente 
internationale politiek. Na al langere tijd lid te 
zijn van D66 ben ik sinds vorig jaar steeds 

actiever geworden binnen D66 Etten-Leur door 
onder andere fractieberaden bij te wonen en 
mee te denken over het 
verkiezingsprogramma. Nu als kandidaat-

raadslid help ik mee om in maart een zo goed 
mogelijk resultaat binnen te slepen. Waar mijn 
passie normaal gesproken ligt bij internationale 

politiek, heeft mijn inzet binnen D66 Etten-Leur 
mij het mooie van de lokale politiek laten inzien. De concrete 
beslissingen die in de raad genomen worden, kunnen er echt voor 

zorgen dat je iets kan betekenen voor de inwoners van Etten-Leur. 
Waar ik mij graag voor wil inzetten is onder andere de verbinding te 
leggen naar de inwoners door betere communicatie en meer 
transparantie vanuit de gemeente. Ook wil ik bijdragen aan de 

representatie van jongeren in de gemeenteraad door met een frisse 
blik tegen de huidige gemeentelijke vraagstukken aan te kijken en 
toekomstgericht te handelen. 
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Jurriën Cerneus (6)  
(van de redactie) 

Jurriën is 29 jaar en heeft binnen de fractie al 
een goede staat van dienst. Als docent 
economie binnen het Munnikenheide College 
heeft Jurriën een goede kijk op de financiën en 

ook wat er leeft bij de jeugd. Tijdens zijn 
eerder burgerraadslidmaatschap en zijn 
vierjarig gemeenteraadslidmaatschap tijdens 

2014 en 2018 heeft Jurriën laten zien dat hij 
met een frisse kijk naar de uitdagingen van de 
gemeente kijkt. Vanwege zijn leeftijd en zijn 

contacten met zijn leerlingen laat Jurriën vaak 
horen hoe er door de jongere generatie naar de gemeente gekeken 
wordt en wat voor deze groep goede aanpassingen en initiatieven zijn. 
Vanuit zijn beroep heeft Jurriën in zijn raadsperiode ook vooral de 

economie binnen Etten-Leur voor zijn rekening genomen. Zijn 
vrijzinnigheid vraagt dan aandacht voor nieuwe startende ondernemers 
en innovatieve technieken. 

 

 

 

Pieter Freijee (7) 
Mijn naam is Pieter Freijee, ben 68 jaar 
en ben getrouwd met Lilian en woon in 
de Dasseburcht in de wijk de Grient. 

Tijdens mijn werkzame leven heb ik op 
de financiële afdeling gewerkt van 
Rotagravure in Etten-Leur. Binnen de 
partij ben ik 21 jaar penningmeester 

geweest. Vanaf 2002 (met een korte 
pauze van 2 jaar) ben ik burgerraadslid 
binnen de fractie van D66 Etten-Leur. 

Binnen het raadswerk hou ik mij vooral 
bezig met alle financiële stukken en als 
klapstuk de jaarlijkse begroting. Voor mij 

is het belangrijk dat alle financiële 
gegevens goed inzichtelijk zijn. Hiervoor ben ik ook lid van het audit 
comité dat als voornaamste taak heeft, om de geleverde stukken van 
de accountant goed leesbaar te krijgen voor de gehele gemeenteraad. 

Hier wil ik mij de komende vier jaar ook weer voor inzetten en de 
fractie ondersteunen met vooral de financiële vraagstukken. 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
 
20-01-2022 (D66Af-227.220120) 
 

 

 

 

 
 
 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op 
donderdag 20 januari zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur (D66Af-
227.220120). 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. 

Mochten de corona maatregelen nog gelden, dan wordt het digitaal via 
MSteams. Houd onze site en facebook pagina in de gaten. 
 

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. 
 

 
 
 

 
 
 

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 2 december 2021  

(D66AF-226.211202) 
5. Cyclus raad eindigend op 7 februari 2022. 

Raad debatteert 24 januari 2022/ besluit 7 februari 2022 
a) Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (Ron) 
b) Spoorlaan 19 kaderstelling voor herontwikkeling (Robert) 
c) Voorbereiding omgevingswet (Carola) 
d) 2e bestuursrapportage en begrotingswijziging werkplein (Piet) 
e) Voorstel herziening exploitatieopzetten (Piet) 
f) Kaderstelling huisvesting arbeidsmigranten (Ron) 
g) Startnotie Markt 9 (Robert) 
h) Vaststelling regionaal beleid geweld in afhankelijksheidsrelaties (Carola) 
i) Jaarrapportage handhaving BOA’s (Ron) 
j) Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (Carola) 
k) Initiatief voorstel circulaire economie (Erik) 

 

6. In gesprek met onze kandidaten voor verkiezingen in maart. 
7. Rondvraag.    
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Vergaderdata 2022 
 

Vertel het D66 Etten-Leur  

(aanvang: 19:30 uur) 
 

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. 

 

20 januari 

21 april 

02 juni 

30 juni 

15 september 

03 november 

01 december 

 

Locatie: De Linde of online afhankelijk van de landelijke corona 
maatregelen. 

Meld je aan bij ron.dujardin@d66etten-leur.nl 
 

U ontvangt dan een bevestiging dat het op locatie is of anders 
een link voor de online vergadering. 

 

 

 
 

 
 

  

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

Raad luistert:  Raad debatteert:  Raad besluit 

10 januari   24 januari   6 februari 

11 april   25 april   9 mei 

23 mei   7 juni   13 juni 

20 juni   4 juli    11/12 juli 

5 september  19 september  3 oktober 

17 oktober   31 oktober   7/10 november 

31 oktober   1 november  14 november 

21 november  5 december  19 december 

 

In oktober en november extra vergaderingen over begroting. 

 

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. 

 

Op 14,15 en16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Extra raadsvergaderingen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen te bespreken, 
afscheid te nemen van de huidige raadsleden en de nieuwe raadsleden te installeren:  

29 en 30 maart 

https://etten-leur.notubiz.nl/
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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