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De voorzet 

Dit is alweer de laatste Democrant van 2018. Altijd goed om even terug te kijken en vooral 

vooruit te kijken. 

Natuurlijk waren we in maart teleurgesteld, dat we twee zetels verloren en ja we hadden 

graag weer in de positie geweest om mee te doen in de coalitie, op basis van onze inzet was 

dat ook verdiend geweest. Maar goed niet langer treuren, maar weer vooruitkijken en dat 

doen we als fractie. We hebben onze positie hervonden en de nieuwe mensen zijn ingewerkt. 

We zijn ook weer zoveel mogelijk bij alle activiteiten aanwezig en hebben ingezet op nog 

meer binding met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingen en organisaties. 

Zaken zijn opgepakt en in de raad staan we ons mannetje. Ook voor de komende periode zijn 

we weer volop actief. Onze speerpunten blijven duurzaamheid, voldoende woningen voor 

alle doelgroepen, extra aandacht voor hen die steun van de gemeente nodig hebben om mee 

te (blijven) doen en werken aan een groene, schone, leefbare werk en woonomgeving. 

Misschien ook wel ons sterke punt: we blijven optimistisch en dat is hard nodig in deze tijd, 

waarin steeds vaker door vooral een relatief kleine groep het middel van negatieve 

berichtgeving gekozen wordt en klagen steeds meer een algemeen goed wordt. 

Natuurlijk, je kan wegblijven van sociale media (met name daar zie je de negatieve 

stromingen het gesprek/debat beïnvloeden) maar dat is in ieder geval niet mijn keuze. Juist 

die media helpen in de beperkte tijd die je hebt om contacten te leggen en met mensen de 

dialoog aan te gaan.  Dat laat ik me niet ontzeggen. 

Waar doel ik op? Enkele voorbeelden. Toen Jan Karel Fikke zijn hotel-restaurant Vincents 

geel verfde, waren de vooral negatieve meningen niet van de lucht. En ja je vindt het mooi 

of niet, maar de bewoording die gekozen wordt en nog erger de wijzende vingers naar de 

gemeente sloegen vaak nergens op. Wees blij dat iemand wat kleur brengt en zijn nek durft 

uit te steken.  

Zo is er ook een groep die alsmaar blijft klagen dat er geen buitenzwembad is, maar niet de 

moeite neemt om te zien hoe mooi ons nieuwe zwembad in werkelijkheid is. Doordat ik 

deels thuis werk, ben ik in de gelegenheid om bijvoorbeeld op vrijdag tussen de middag 

even lekker baantjes te gaan zwemmen. Dat doen meer mensen en je hoort dan gelukkig ook 

meer tevreden geluiden. Men wil niet horen dat met de open verbinding in de zomer met het 

zonneveld, je ook heel goed kan vertoeven in ons zwembad. En vooropgesteld, een buiten 

zwembad vergt veel meer onderhoud en is relatief erg duur en onrendabel en daar zou men 

ook eens naar moeten kijken.  

Zo ook de plannen voor de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer. Je hoort dan ook alleen de 

klagers en mensen die er niets in zien, maar ze vergeten, dat er een grotere stilzwijgende 

meerderheid is, die wel graag een nieuw sociaal cultureel centrum wil hebben. Overigens 

ook de aanvallen op het zittende bestuur stuiten mij tegen de borst, juist de huidige leiding 

werkt hard om een goed draaiend centrum te hebben, wat met de beperkte middelen goed 

lukt en dat mag ook een keer gezegd worden. 
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En dan recent, de wijze waarop met name richting onze handhavers en de gemeente wordt 

gesproken of bijna gescholden, omdat Juul Bouman (Juul Accordeon) een boete kreeg. 

Natuurlijk ook ik waardeer het werk van Juul enorm, hij vermaakt veel mensen en haalt geld 

op voor een zeer goed doel. Maar als de gemeente afspraken wil maken omdat er ook 

inwoners en ondernemers zijn die klachten ondervinden en Juul wil de voorwaarden van een 

vergunning, die hij zo kan krijgen, niet accepteren, dan is het ook niet vreemd dat hij 

uiteindelijk een bekeuring krijgt. Net zoals u en ik als we iets doen wat vergunningplichtig is 

en wij geen vergunning hebben. Regels zijn er voor iedereen. Ja, je kan iets vinden van de 

voorwaarden, dat vind ik ook, maar ga dan als fatsoenlijke mensen in gesprek, want ik ben 

ervan overtuigd dat er dan een regeling komt die uiteindelijk alleen winnaars oplevert. 

Gelukkig zag ik nu ook een tegenstroom opkomen, van mensen die het begrepen en in de 

discussie erop wezen dat regels voor iedereen gelden. 

En dat brengt mij bij het punt dat ik wil maken. Steeds vaker wordt er achter de grootste 

schreeuwers aangelopen zonder na te denken en zonder zich te realiseren dat bepaalde 

uitingen ook pijn doen. Zonder respect, dat mensen soms ook een andere mening hebben, of 

anders tegen zaken aankijken. Ook is het goed om je te realiseren dat als je het ergens niet 

mee eens bent (en dat mag en kan gelukkig in ons land) het niet altijd zo wil zijn, dat je dan 

de meerderheid vertegenwoordigd. 

Steeds vaker zie je ook bij inspraakmomenten, dat het vooral tegenstanders, of klagers zijn 

die hun mening naar voren brengen en hoor je achteraf dat veel mensen het er dan niet mee 

eens zijn. Waarom laten mensen die tevreden zijn, die het eens zijn met een plan, die anders 

denken dan zij die alleen lopen te klagen, zich niet eens wat vaker horen. Dat herstelt het 

evenwicht en maakt het een stuk leuker om met elkaar over plannen te praten en te zoeken 

naar oplossingen die uiteindelijk tot draagvlak leiden. Wat mij betreft moeten we vaker met 

elkaar de dialoog aangaan, met respect en op een menselijke wijze. Zonder schreeuwen of 

scheldwoorden en met een open houding, want niemand van ons heeft immers alle wijsheid 

in pacht. 

Een mooie gedachte om mee te nemen naar 2019 denk ik zo. 

We gaan de laatste weken voor 2019 in, een periode waarin we hopelijk op een respectvolle 

manier met elkaar het Sinterklaasfeest vieren. Laten we de kinderen niet de dupe worden van 

fanatieke voor- en tegenstanders van zwarte piet, maar laat het echt een kinderfeest zijn. 

Laten we in deze laatste periode van het jaar met de feestdagen en hopelijk voor eenieder 

van u ook fijne en gezellige dagen en samenzijn met familie en vrienden, er ook even bij stil 

staan, dat er mensen in deze tijd het moeilijk hebben. Moeilijk omdat men het niet breed 

heeft en mensen die het moeilijk hebben omdat zij eenzaam zijn, iemand onverwachts 

moeten missen of zich niet thuis voelen omdat hun familie in een ander land verscheurd door 

oorlog leeft.  

We (Fractie D66 Etten-Leur) wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2019 toe.  

Ron Dujardin, fractievoorzitter. 



Pagina 4 

Editie Jaargang Uitgave 

november 2018 24 5 

Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 29 november 

2018 zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 

19.30 uur (D66AFR-209.181129). 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 25 oktober 2018

5. Komende raadscyclus:
Voorstel over de kaders van de Couperuslaan 4.
Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma.

Vaststelling grondexploitaties 2018.

Voorstel benoeming aandachtspunten van de fracties accountscontrole jaar 2018.

Voorstel over het normenkader rechtmatigheid.

Voorstel over het uitbrengen zienswijze 1e wijziging begroting 2019 Belastingsamenwerking West-Brabant.

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. 

(https://ettenleur-moerdijk.d66.nl) 

Ron Dujardin 

Fractievoorzitter. 

https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 25-10-‘18 

1. Opening.

Ron opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder de vele gasten welkom. 
Rondje kennismaking.

2. Mededelingen.

Raadslid Carola Groenen wegens ziekte afwezig.

Felicitaties aan Marianna van Haastere i.v.m. oma worden en aan Emma en Eva i.v.m. 
hun bruiloft op “Coming Out Day” op 11 oktober 2018 in Etten-Leur.

Vanaf 1 december wordt Ruud Spaans notulist. Nu nog interim notulist Hans Stevens.

3. Inspreektijd voor inwoners en leden.

Petra Monsieurs vertelt over haar activiteiten op het terrein van armoedebestrijding. Via 
een facebook groep bedient ze ongeveer 790 leden met leveren van huisraad. Ze geeft aan, 
dat er veel armoede is in Etten-Leur. Ze voorziet laagdrempelig iedere vrijdag 25 
huishoudens van brood. Mensen hebben drempelvrees en komen daardoor niet bij de 
voedselbank. Ze heeft echter problemen met de huisvesting voor haar activiteiten. 
Momenteel deelt ze een ruimte in een pand aan de Eduard Poppenlaan met vrijwilligers 
van Sociaal Taal. Tot nu toe gaat het nog naar wens, maar de toekomst ziet ze somber in. 
Momenteel huurt ze voor € 100,-- per maand een garagebox voor opslag.

Ze geeft aan, dat sommige van hun cliënten door schuldsanering en bewindvoering vaak 
in moeilijke omstandigheden verkeren.

Ron: Over mogelijkheden voor steun voor hun initiatief zal Robert ze in contact brengen 
met de juiste mensen bij de gemeente.

Claudia Schuitemaker vindt dat de inzameling van plastic afval problematisch verloopt in 

onze gemeente. Gedrag van inwoners, of onbekendheid met de regels zijn de oorzaken. 

Niet duidelijk is waar we met het blikafval heen moeten. Ze krijgt daar via de afvalwijzer 

en het contactnummer tegenstrijdige informatie over. Ook het te vroeg neerzetten van 

Kliko’s of het erg lang laten staan van kliko’s levert ergernis op. Men zou graag meer 

handhaving zien (Bert van Gils ondersteunt dit) 

Ron: Gaat aandacht vragen voor meer handhaving. Wijst ook nog op de mogelijkheid van 

het adopteren van een prullenbak, als er een gemist wordt. Overigens als aantoonbaar op 

een bepaalde plaats een prullenbak nodig is, kan men dit bij de gemeente aangeven. 

Brechtje Spaapen stoort zich aan het gedrag van fietsers in het winkelcentrum. Er wordt 

niet altijd gehandhaafd. Handhaving werkt slechts een paar dagen. Dit probleem is bekend 

bij de fractie. Ook hier zullen we dit nog eens naar voren halen, mogelijk bij de 

begrotingsbehandeling. 

Tevens spreekt ze haar bezorgdheid uit over de behandeling van inwoners bij vragen om 

hulp in het stadskantoor. Mensen die geen verstand van computers hebben worden 

onverrichter zake naar huis gestuurd.  
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Hans: Dit probleem is bekend. Naar aanleiding van zijn eerdere brief aan het college is er 

aandacht hiervoor. Aan het eind van 2018 komt er een evaluatie over het pilotproject 

publieksvriendelijke actie. Er worden daaromtrent nog meer acties verwacht vanuit de 

gemeente ter bevordering van het behulpzaam zijn van inwoners bij het bezoek aan de 

frontoffice in het stadskantoor.  

In een tijdspanne van drie maanden hebben gastvrouwen de bezoekers van het 

stadskantoor verwelkomd, waarbij ze hulp verleenden bij vragen. 

De twee geplaatste media-tafels zijn daar nog getuige van.   

Moeders Bianca en Angela hebben moeite met de gedwongen verhuizing van hun 

kinderen uit basisschool “De Pontus” naar basisschool “De Hasselbraam”. De oorzaak: 

ruimtetekort. Het bestuur van Skpoel heeft met een kort briefje de ouders ingelicht. Ze 

hebben en met hen vele ouders, problemen met het brengen en halen van leerlingen. Het 

gaat hier over kinderen van 7 tot en met 9 jaar. De MR heeft alleen maar advies kunnen 

geven, dus van deze raad krijgen de ouders geen daadwerkelijke steun.  De ervaring is dat 

het bestuur, in de persoon van de interimmanager, niet meewerkt.  

Ron: Duidelijk is dat er geen huisvestingsplan is gemaakt. Dit probleem had men al lang 

van tevoren kunnen zien aankomen. De wethouder poogt nog een keer een gesprek met 

het bestuur te houden. De VVD heeft inmiddels een brief gestuurd waarin ook de vragen 

staan die wij hebben. We wachten de antwoorden daarop af. Ruimte in “Het Turfschip” is 

misschien een aanvaardbaar alternatief? 

Anton Prins is bezorgd over de ontwikkelingen in het “Van Bergenpark”. 

De kaders zijn bekend, echter geen details. De verkeersafwikkeling in combinatie met de 

stoplichten en de kruising over het spoor, de wateroverlast en de groenvoorziening zijn 

problemen die zijn zorgen hebben. Ook maken inwoners in de Kerkstraat zich zorgen over 

de trillingen in de huizen, die het (bouw-)verkeer zullen veroorzaken. Samen met meer 

inwoners is hij niet tevreden over de manier van communiceren. Dat kan beter.  

Ron: De fractie neemt de signalen mee bij haar standpunt. Communicatie, water en groen 

en de verkeersafwikkeling zullen wij ter sprake brengen. 

4. Verslag “Vertel het D66”van 29 augustus 2018

Wordt goedgekeurd.

5. Komende raadscyclus:

De fractie loopt de agendapunten voor de komende cyclus door. Sommige zaken zijn al

ter sprake gekomen, zoals de inzet Van Bergenpark.

Bij de notitie verordening doelgroepen sociale- en middel dure huur is een antwoord

gekomen op onze vraag, ook jongeren die nu nog thuis wonen in aanmerking te laten

komen voor de middeldure huur als zij te veel inkomen hebben voor sociale huur, maar

nog niet kunnen kopen.

Voor de bouw van de Nieuwe Nobelaer zal meer geld worden gevraagd. Ron licht een en

ander toe.

De begroting wordt 12 november 2018 behandeld. De fractie staat in hoofdlijnen even stil
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bij de inzet. (Zie elders in deze Democrant) 

6. Overige mededelingen vanuit de fractie.

Geen.

7. Mededelingen vanuit het bestuur:

Samenwerking met de afdelingen Rucphen, Halderberge en Roosendaal wordt besproken

bij de AAV op 27 november in Zevenbergen, in de Kristal, Kristallaan 25 c.

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Inzet D66 Etten-Leur bij begrotingsbehandeling 2019 

De begroting die voor ons ligt volgt de hoofdlijnen van de kadernota en het 

raadsprogramma. Dat is duidelijk en conform eerder gemaakte afspraken.  

D66 constateert echter in de meerjaren begroting, dat we voor de komende jaren met een 

tekort te maken gaan krijgen en pas in 2022 weer naar een positief resultaat gaan. Dat mag 

dan wel voor de begrotingsregels voldoende zijn, wij maken ons zorgen. Des te meer omdat 

in vergelijking met de voorgaande begrotingen, het positieve resultaat steeds verder naar de 

toekomst wordt verschoven. 

Het is dus tijd om keuzes te maken, keuzes om niet bij een volgende tegenvaller verder in de 

rode cijfers te raken. En om niet het risico te lopen onder toezicht van de provincie te 

komen. 

Daarnaast spelen een aantal zaken binnen onze gemeente die om aandacht vragen. Een 

adequate aanpak is nodig rondom de verkeersproblematiek, met name in Etten-Leur Noord, 

de spanning op de woningmarkt, de klimaatdoelstellingen, veiligheid en vooral ook de 

tweedeling die groter dreigt te worden tussen welgestelde mensen en mensen die minder te 

besteden hebben. 

Dit alles vraagt om keuzes van het bestuur van onze gemeente en die keuzes zullen wat ons 

betreft zichtbaar moeten zijn bij de kadernota 2019. 

D66 heeft een aantal opmerkingen bij de huidige begroting, maar wil vooral als 

optimistische partij het college ook een aantal zaken meegeven en daarmee uitdagen de 

kadernota 2019 aan te pakken. Dit om de neerwaartse trend om te kunnen buigen en die 

zaken aan te pakken die onze inwoners raken. 

Onder het hoofdstuk veiligheid (op pagina 34) lezen wij, dat door juridische procedures er 

extra mankracht voor veiligheid is ingezet, maar dat dit ten koste is gegaan van de inhuur 

van BOA’s. Regelmatig horen wij klachten van onze inwoners over te weinig toezicht en 

daarmee ook een minder gevoel van veiligheid. We noemen als voorbeeld het fietsgedrag in 

het voetgangersgebied van het centrum, met alle risico’s van dien. D66 vraagt dan ook extra 
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aandacht voor toezicht en beseft dat dit waarschijnlijk alleen mogelijk is, als de menskracht 

van de BOA’s uitgebreid wordt. Wij zijn benieuwd of de andere fracties dit ondersteunen. 

 

Verder lezen we op meerdere plaatsen in de begroting, dat onderbezetting van afdelingen 

leidt tot het niet behalen van doelstellingen. Daaruit concludeert de fractie van D66, dat 

verder bezuinigen op de organisatie niet meer mogelijk is tenzij we meerdere doelstellingen 

drastisch naar beneden bijstellen. Daar staan wij echter niet achter. D66 is van mening, dat 

de gemeente haar dienstverlening naar onze inwoners, verenigingen en ondernemers op peil 

moet houden. 

 

Met betrekking tot vastgoed (pagina 42) constateren wij, dat er vertraging is ontstaan in het 

afstoten en/of overdragen van gemeentelijk vastgoed naar verenigingen of organisaties. D66 

is van mening, dat mede gezien de financiële situatie van de gemeente, hier in 2019 echt 

stappen in moeten worden ondernomen. Dat geldt ook voor het verduurzamen van het 

vastgoed wat nog wel in gemeentelijke handen blijft. Ook hier zijn we benieuwd naar de 

mening van de andere fracties. 

 

De financiële druk op het sociale domein neemt toe, echter mag het volgens D66 niet zo zijn 

dat de inwoners die deze ondersteuning van het sociale domein nodig hebben, hier de dupe 

van worden. Graag zien wij stappen in het eenvoudiger maken van aanvragen en het 

efficiënter werken in nauwer contact met de doelgroep. Zo kunnen we de middelen optimaal 

inzetten voor onze inwoners, want daar gaat het uiteindelijk om. 

Een punt van aandacht is, dat we op pagina 63 en 80 lezen dat met de cijfers van 2015 het 

aantal kinderen in armoede in Etten-Leur boven het landelijk gemiddelde ligt. Het verbaast 

ons hierbij ook, dat er geen actuelere cijfers bekend zijn. Wij hebben gehoord dat er wel een 

actueler dashboard is. Graag hebben wij als raad hier ook toegang toe.  

U houdt een getalsmatige verbetering als ambitie aan bij kinderen in armoede, echter wij als 

fractie zien graag dat u de ambitie toont om minimaal naar het landelijk gemiddelde te gaan 

en dus werkelijk een stap voorwaarts maakt. 

Ook de relatief hoge verzuimcijfers van schoolgaande jeugd ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde geeft aan, dat extra aandacht voor deze groep in onze gemeente hard nodig is. 

Tot slot vallen ons de verwijzingen naar bureau Halt op. De Etten-Leurse cijfers zijn veel 

sterker gestegen dan landelijk. Wethouder, wat is hiervoor de verklaring? 

 

Op de woningmarkt liggen grote uitdagingen voor de komende jaren. Een hoewel we 

voorstander zijn van zoveel mogelijk oplossingen binnen het stedelijk gebied, moeten we 

realistisch zijn en ook kijken of uitbreiding naar buiten in de nabije toekomst niet nodig is. 

Vanuit financieel oogpunt zien we ook graag dat het plan Haansberg Oost eerder in 

ontwikkeling wordt genomen. Hoe kijken andere fracties hier tegenaan? 

Naast het woningbouwprogramma, zien wij graag dat bij woningbouwplannen de 

verkeersafwikkeling duidelijk en uitgebreid wordt meegenomen. Een integraal plan lijkt ons 

noodzakelijk. De groei van Etten-Leur mag niet leiden tot een stagnatie op de wegen! 
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Als we het over verkeer hebben is ons opgevallen dat een aantal gevaarlijke situaties voor 

fietsers en voetgangers pas in 2020 wordt opgepakt. D66 is van mening dat goed gekeken 

moet worden of er zolang gewacht kan worden. We wijzen bijvoorbeeld op de situatie van 

de voetgangersoversteekplaats aan de Aletta Jacobslaan, die naar de mening van de inwoners 

en ons op een verkeerde plaats in een gevaarlijke bocht ligt. 

 

D66 vindt dat we ook de komende jaren flink moeten inzetten op de energietransitie. We 

kijken uit naar de routekaart ‘naar een energie neutraal Etten-Leur’.  Wat ons betreft kan dit 

eerder dan in 2050 gerealiseerd worden. Hier zien wij graag dat deze routekaart al eerder 

dan in 2021 klaar zal zijn. In deze routekaart zien we graag voorstellen hoe we onze 

inwoners en ondernemers gaan stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen en 

stappen maken in het opwekken van duurzame energie.  

 

Wij roepen de portefeuillehouders op, ook kritisch te kijken naar de uitgaven van de 

verbonden partijen, maar vooral naar de reserves van deze verbonden partijen. Daar waar 

deze aantoonbaar nodig zijn voor de doelstellingen van de verbonden partij is dat legitiem, 

echter bij sommige diensten zien wij deze reserves jaarlijks fors stijgen. Wij vragen ons in 

die situaties af, of deze reserves lager kunnen worden door bijvoorbeeld de jaarlijkse 

bijdrage van de gemeenten in die gevallen te verminderen.  

 

Met betrekking tot de subsidies zijn deze sinds de D66 motie van 19-12-2011 zichtbaar op 

de gemeentewebsite. Echter de zoekfunctie werkt hier niet goed in, wat het lastig vindbaar 

maakt.  In dit overzicht missen wij het onderdeel; korte reden van de subsidiering. Destijds 

is aangenomen om ten aanzien van de subsidieverstrekking transparant te zijn. Dit door drie 

onderdelen in een overzicht weer te geven; de subsidieontvanger, de hoogte van de subsidie 

en een korte reden van subsidiëring. Vanzelfsprekend zien wij dit 3e onderdeel weer graag 

toegevoegd.  

 

Bij de gemeentebegroting hebben we te maken met een niet politiek onderdeel en een 

politiek onderdeel. Met andere woorden, sommige onderdelen zijn niet politiek 

beïnvloedbaar, bij andere onderdelen kunnen politieke keuzes gemaakt worden wat tot 

veranderingen in de begroting kan leiden. Het zou ons als politici erg helpen als in het 

vervolg, hierin een onderscheid gemaakt gaat worden. Ook om onze raad- 

begrotingsbespreking efficiënt en effectief te laten verlopen en alleen die zaken met elkaar te 

bespreken die we met elkaar kunnen beïnvloeden. 

 

Tenslotte, we begonnen onze inbreng met de zorgen over de financiële toekomst van onze 

gemeente. We verwachten van het college dat zij voor de kadernota 2019 met concrete 

stappen komen om eerder uit de negatieve cijfers te komen dan 2022. Daar kijken wij naar 

uit! 
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Vergaderdata 2019 
. 

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

Woensdag 30 januari, 20 maart, 15 mei, 28 augustus, 9 oktober, 27 

november 2019 

Let op de eerste volgende vertel het de D66 Fractie is op 29 november 

2018! 

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 in de Kristal, Kristallaan 25 c, Zevenbergen. 

Data 2019 volgen in de volgende Democrant. 

Let ook op onze publicaties in de (sociale) media en uiteraard de Democrant en de afdelings- 

nieuwsbrief 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. 

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur) 
Raad luistert: 21 januari, 11 maart, 6 mei, 19 augustus, 30 september, 

18 november 2019 

Raad debatteert: 4 februari, 25 maart, 20 mei, 2 september, 21 oktober, 

2 december 2019 

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 
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besluitvormende raad aan de orde. De vergaderingen vinden op wisselende locaties plaats, zie 

aankondigingen van de gemeente. 
Locatie: Oude Raadhuis 

 

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 

18 februari, 8 april, 27 mei, 24 juni, 16 

september, 4/5 november, 16 december 2019. 

 

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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