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De voorzet 
 

 

 

 

Deze Democrant heb ik de eer om een voorzet te mogen schrijven. Op dit moment zijn we 

ongeveer een half jaar onderweg na afgelopen verkiezingen. Enerzijds voelt het alsof we 

maar net zijn begonnen. Wij, in de zin als fractie maar ook, in mijn geval, oud-nieuwkomer 

in de partij. Anderzijds lijkt het net twee maanden geleden dat we ons 

verkiezingsprogramma hebben vastgesteld. 

Zes maanden alweer.  Wat ik in ieder geval nu al ontzettend 

tof vind en erg mee vind vallen is, wat we met een kleine 

fractie als de onze toch al kunnen verzetten. We hebben al 

een aantal zichtbare acties kunnen houden en een aantal 

achter de schermen. Eerlijk is eerlijk, na de verkiezingen 

was het toch even afwachten wat wij met deze verkleinde 

groep, gezien ten opzichte van de vorige periode, zouden 

kunnen. Zouden kunnen qua energie en tijd. Persoonlijk 

denk ik dat we nog steeds aan het begin staan terwijl we al 

volle vaart aan het maken zijn. Qua raadswerk, maar ook 

met datgene waar een (lokale) politieke partij voor moet 

staan: de inwoners van Etten-Leur. Onder andere: onveilige 

verkeerssituaties, de Vuelta, een betere start voor 

pasgeborenen, de minima in Etten-Leur. 

Oprecht en recht vanuit het hart zonder al te veel politieke poespas. Een politiek dier ben ik 

nog steeds niet, maar daarom voel ik mij ook thuis bij deze partij. Iedereen doet mee, vanuit 

elke achtergrond, kennis en deskundigheid. Dat is ontzettend gaaf om mee te mogen maken 

en om aan mee mogen bouwen, zowel binnen de fractie en buiten de fractie in de lokale 

partij zelf.  Iedereen. Bij mijn vorige baan hadden we een kreet die luidde: “Wij zijn ...”. Ik 

zou mijn voorzet daarmee ook willen afsluiten met “Wij zijn D66 Etten-Leur”. Ook u als 

lezer, medefractielid, gewoon lid, ondersteunend verenigingslid en/of bestuurslid of wie ik 

ook vergeten ben. En ik? Ik ben trots, dat ik daar onderdeel vanuit mag maken. 

Met vrijzinnige liberale groet, 

Robert Prins 
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Agenda ‘Vertel het de D66 fractie Etten-Leur’ 
 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 25 oktober 2018 

zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 19.30 uur 

(D66AFR-209.181024). Inloop vanaf 19.00 uur, leden van fractie en bestuur gaan graag 

informeel met u in gesprek. 

We beginnen met een openbaar spreekuur voor de inwoners. Aansluitend vindt het 

fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is. 

  

AGENDA. 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden. 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 29 augustus 2018 

5. Komende raadscyclus: 

a. Verklaring geen bedenkingen voor verbetering keerringen 

b. Vaststellen kaders Van Bergenpark 

c. Vaststellen verordening Cliënten participatie 

d. Notitie verordening doelgroepen sociale- en middeldure huur. 

e. Vaststelling bestemmingsplan Bollenstraat 6 

f. Vaststellen Blijvers en verzilveringslening 

g. Benoeming 2e griffier en ontslag plv. griffier 

h. Voorstel begrotingswijziging ICT BWB 

i. Begroting 2018 

j. Vaststellen belastingverordening 2019 

6. Overige mededelingen vanuit de fractie 

7. Mededelingen vanuit het bestuur 

8. Rondvraag 

9. Sluiting, informeel samenzijn met drankje. 

 

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. 

(zie de contactgegevens op de laatste bladzijde hoe u ons kunt volgen en voor de adressen) 

  

Ron Dujardin 

Fractievoorzitter. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 29-8-2018  
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

Afgemeld: Bert en Joke van Gils, Marianne van Haastere 

 

3. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor inwoners 

Buiten de aanwezige leden zijn er geen insprekers. 

4. Verslag Vertel het D66 van 13 juni 2018 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

5. Komende raadscyclus 

a. Bestemmingsplan Bierdragerspad (Ron) 

Bestemmingsplan moet veranderen, B&W kan dat zelf veranderen in vrijstaande woningen, 

maar de plannen voorzien in hal vrijstaande woningen. Akkoord. 

b. Kaders herontwikkeling Couperuslaan 18 Mandaatbeslissing vormvrije MER-beoordeling 

ruimtelijke plannen (Ron) 

Gaat van de agenda af. De tennishal aan de Couperuslaan gaat verdwijnen en verhuist naar 

het Trivium. De oude locatie wordt verkocht voor de bouw van appartementen. In eerste 

instantie was het plan 4 hoog te bouwen, maar uiteindelijk zijn er plannen gepresenteerd 

voor 6 woonlagen. Dinsdag 28-8 is er een nieuwe bijeenkomst geweest voor de 

omwonenden waarbij een nieuwe presentatie gegeven is. 

Bij De Raad Luistert had Ron aangegeven dat uitstel voor de raad misschien beter is, zodat 

er eerst met de buurt gesproken kan worden. In eerste instantie werd dat verzoek niet 

gehonoreerd, maar 29-8 is toch besloten dit door te schuiven naar de volgende raadscyclus 

zodat er meer met de inwoners gesproken kan worden. 

Kaders voor hoogbouw zijn in het raadsprogramma vastgesteld op maximaal 4 hoog, tenzij. 

Zo kort daarop al afwijken is niet goed voor de geloofwaardigheid, dat zal de fractie ook 

uitdragen.  

c. Mandaatbeslissing vormvrije MER-beoordeling ruimtelijke plannen (Jurriën) 

Jurriën heeft morgen een gesprek. Gemeente wil zelf kunnen bepalen wat er op de 

zogenaamde ‘d-lijst’ moet staan. Sommige projecten zijn kleinschalig en oké, maar 

grootschalige projecten niet. Amendement wordt voorbereid. 
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d. Voorstel wijziging GR Belastingsamenwerking West- Brabant en wijziging begroting 

2018 BWB (Jurriën) 

Er ligt een voorstel om zaken die geen financiële gevolgen hebben automatisch goed te laten 

keuren. Daar zit nogal wat ruimte in, dus daar is wel wat op af te dingen. 

Begrotingswijziging is in orde. 

e. Voorstel deelname onderzoek verstandig verder met participatie (Carola) 

Overheidsparticipatie is belangrijk. Berenschot wordt ingehuurd, Carola merkt op dat er ook 

aandacht moet zijn voor de implementatie. 

f. Zienswijze regionaal beleidsplan 2019-2022 veiligheidsbureau (Robert) 

Politie heeft goede ideeën en plannen, maar de vraag is 'hoe' en 'wie'. Van het vorig plan is 

alleen het verminderen van straatroven niet behaald, maar het staat niet in het nieuwe plan. 

Robert heeft daar een voorstel over gedaan. Er schijnt een zienswijze als reactie te zijn maar 

die zit niet bij de stukken. Wordt nagevraagd. 

g. Reactie op economische ambitie West-Brabant (Ron) 

RWB: focus op economische ruimtelijke agenda. Speerpunten: maintenance, logistieke 

innovatie, toerisme en recreatie, bio-based. Prima, maar maakindustrie mag niet vergeten 

worden, die bedrijven zijn er ook nog. Duurzaamheid zou een goede gemeenschappelijke 

factor zijn. Opleidingen zijn uiteraard nodig, maar dat kun je niet als overheid verzinnen, dat 

moet samen met onderwijs en bedrijfsleven. 

h. Voorstel aanpassing ambtelijke bijstand (Carola) 

Fractieondersteuning e.d.: Er ligt een nieuw voorstel naar aanleiding van nieuwe stukken 

VNG. Financiële paragraaf is eruit. Financieel is er al geen ondersteuning meer, in 

tegenstelling tot in veel andere gemeenten. Ambtelijke ondersteuning is gesteld op 20 uur 

per raadslid. Is er een urentekort dan kunnen die bij andere fracties gehaald worden, na 

overleg tussen de fractievoorzitters. De vraag is, of dat werkt. 

i. Voorstel over de vaststelling van de 'Notitie en Verordening doelgroepen sociale 

woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur' 

Voorstel bevat wat ogenschijnlijke hiaten voor wat betreft starters en dat is juist een groep 

die aandacht nodig heeft. Ron neemt dat op.  

6. Overige mededelingen vanuit de fractie 

• Brief Robert over fietsoversteek wijk Hooghuis: succes, snel antwoord college en er 
wordt een expert ingeschakeld om te kijken wat er te verbeteren valt. 
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• Aletta Jacobslaan: Er ligt een zebrapad in een bocht. Opgepakt door Robert, 
gemeente gaat er mee aan de slag, er is al een reconstructie gepland. 

• Tuinonderhoud: Er is een klacht geweest over voortuinen. Daar kan de gemeente 
niets aan doen. Wel als er groen over de openbare weg hangt. 

• Syriëmiddag, er waren jammer genoeg weinig mensen uit Etten-Leur zelf. Hans en 
Ina zijn geweest, was een heel positieve ervaring. 

• Carola en Ron zijn bij Jeugdland geweest. 

• 22 september is er burendag, plannen maken. 

• 21 september vredesavond, met wandeling naar vredesboom. 

• Repair cafe in De Gong, is elke maand. Hans is daar geweest. Elke week is er ook iets 
vergelijkbaars in De Linde.  

• 4 september 19:00 uur: inloopavond over reconstructie Wildbaan. 

• Robert en Jurriën zijn aan het kijken hoe de fractie zichtbaarder kan worden. Idee is 
o.a. om aan de slag te gaan met thema's, organisaties opzoeken, praten en huiswerk 
mee terug nemen.  

7. Mededelingen vanuit het bestuur  

• 5 september campagnebijeenkomst in Eindhoven PS2019 

• Bijeenkomst Permanente Campagne Commissie inplannen 

• Website d66etten-leur.nl moet omgeleid worden naar de afdelingswebsite. De 
fractie levert kopij aan voor de website. 

8. Rondvraag  

Eva: Tiny Houses? Ron: daar moet je grond voor hebben die minstens 10 jaar beschikbaar 

is, pas dan is het rendabel. Patricia van Dongen is daar in het verleden mee bezig geweest, 

destijds was ook het antwoord dat er geen ruimte voor was. Voor Alwel is het te duur, 

vanwege de grond, nutsvoorzieningen en vergunningen. De kosten van de woning zelf zijn 

het probleem niet. Ron houdt het wel in de gaten voor als het weer actueel wordt. 

Jurriën: Vuelta (ronde van Spanje) komt waarschijnlijk in 2020 naar Breda, de vraag komt 

gegarandeerd of Etten-Leur mee wil betalen. Voorwaarde is dan in ieder geval wel dat Etten-

Leur ook wordt aangedaan.  

Ron: In De Griend is een parkeerprobleem en onderhoudsprobleem. Er is ooit over 

gesproken en een informatieavond geweest, maar daarna was het stil. Ron zoekt uit.  

Emma: parkeerprobleem speelt ook nog steeds in Grauwe Polder, daar was een belofte 

gedaan om er ook daadwerkelijk iets aan te doen, maar de bewoners hebben er nooit meer 

iets over vernomen. 

Sluiting  
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Brief fractie over een kansrijke start. 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Roosendaalseweg 4 

4875 AA Etten-Leur 

 

Etten-Leur, 7 oktober 2018 

D66FrUP181007 

 

Betreft: Actieprogramma Kansrijke Start 

 

Geacht college, 

 

De gezondheid van een kind rond de geboorte blijkt steeds duidelijker een belangrijke 

voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Gemeenten, JGZ en verloskundigen 

kunnen hierin het verschil maken. 

 

Via een recent gepubliceerd actieprogramma Kansrijke Start roept minister H. De Jonge o.a. 

gemeenten op hieraan actief hun bijdrage te leveren. Het actieprogramma biedt daarvoor 

concrete instrumenten o.a. hoe het beleid te onderbouwen en hoe als gemeente een sleutelrol 

te vervullen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-

start 

 

D66 vindt dat ieder kind het verdient, om de best mogelijke start van zijn, of haar leven te 

krijgen en zo een optimale kans voor een goede toekomst. Circa 14% van de kinderen heeft 

geen goede start door sociale riscofactoren en het gebrek aan beschermende factoren. Het 

actieprogramma biedt concrete interventies die bewezen effectief zijn en de overheid stelt 

hierbij financiële middelen ter beschikking (€41 miljoen voor de komende 3 jaar). 

 

Wij vragen de portefeuillehouder: 

1. Bent u al op de hoogte van het actieprogramma Kansrijke Start? 

2. Onderschrijft u met ons, dat ieder kind het verdient om een zo best mogelijke start te 

krijgen? 

3. Bent u bereid deel te nemen aan het programma en dit actief op de agenda te zetten? 

 

Uw antwoorden zien we met belangstelling tegemoet, 

Carola Groenen, raadslid D66 

namens de fractie D66 gemeente Etten-Leur  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start


 

Pagina 8 

Editie Jaargang Uitgave 

Oktober 2018 24  4 

Vergaderdata 2018 
. 

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur)  

Woensdag 31 januari, donderdag 12 april, 14 juni, 30 augustus, 25 

oktober, 29 november 2018 

 

Let op de eerste volgende vertel het de D66 Fractie is op 25 oktober! 

 

Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er inloop, waar inwoners kennis kunnen 

maken met fractie en bestuur. Om 19.30 uur begint het “Vertel het de D66 

fractie”, waar een ieder ideeën kan aanreiken en mee kan praten over de 

inzet van de fractie tijdens de raad besluit en debatteert. 

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

 

AAV (aanvang 20:00 uur) 

27 november 2018 

Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem en uiteraard de Democrant 

voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast 

in uw agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en 

bijeenkomsten. 

Locatie: Multifunctioneel Centrum De Kristal, Kristallaan 25 c, 4761 ZC Zevenbergen 

 
 

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
Raad luistert: 22 januari, 4 juni, 20 augustus,8 oktober,19 november 

Raad debatteert: 5/6 februari, 16 april, 18/19 juni, 3 september, 29/30 

oktober, 3 december 

 

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. De vergaderingen vinden op wisselende 

locaties plaats, zie aankondigingen van de gemeente. 
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Locatie: Oude Raadhuis 
 

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 

19 februari, 27 maart (afscheid oude raad), 29 

maart (installatie nieuwe raad), 16 april, 7 mei, 

24 mei (installatie nieuw college), 2 juli, 17 

september, 12 november, 17 december. 

Deze data onder voorbehoud, indien in de raad 

debatteert alle stukken doorschuiven naar de 

aansluitende hamerraad kan een raadsvergadering 

vervallen. 
Locatie: Raadzaal 

Contactgegevens 
Contactgegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden en burgerleden D66 Etten-Leur: 

 

Ron Dujardin 06-21853490 Schuttershof 58 fractievoorzitter 

  4871 LL Etten-Leur 

  ron.dujardin@d66etten-leur.nl 

Carola Groenen 06-43832565 Leurse Dijk 158 raadslid 

  4871 LA Etten-Leur 

  carola.groenen@d66etten-leur.nl 

Jurriën Cerneus 06-39447203 jurrien.cerneus@d66etten-leur.nl  burgerlid 

Robert Prins 06-24859652 robert.prins@d66etten-leur.nl  burgerlid 

Hans Stevens 076 -5021215 hans.stevens@d66etten-leur.nl burgerlid 

Fractie D66 Etten-Leur  Schuttershof 58 Postadres fractie  

  4871 LL Etten-Leur  

  fractie@d66etten-leur.nl 

 

D66 Etten-Leur vindt u op de volgende sociale media: 

Facebook: https://www.facebook.com/d66ettenleurpag  

Twitter : https://twitter.com/D66EttenLeur  

Instagram :https://instagram.com/d66ettenleur 

  

Bestuur Etten-Leur/Moerdijk 
 

Emma Laurijssens 06-43981937 emma.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl  Voorzitter 

Eva Laurijssens 06-53234208 eva.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl  Secretaris  

Alja Wiers 0168-464979 alja.wiers@d66ettenleur-moerdijk.nl  Penningmeester 

 

Huib de Korte 076-5021133 huib.dekorte@d66ettenleur-moerdijk.nl  Algemeen bestuurslid 

Marianne van Haastere 06-34899472 marianne.vanhaastere@d66ettenleur-moerdijk.nl  Algemeen bestuurslid 

D66 afdeling Etten-Leur/Moerdijk Bazuinlaan 93 Postadres afdeling 

  4876 AD Etten-Leur  

  bestuur@d66ettenleur-moerdijk.nl  

   

Bankrekening  Rabobank  NL19 RABO 0113573812 Bankgegevens  

 

Website afdeling en fractie: https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/  
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