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De voorzet 
 

 

 

 

Op het moment van schrijven van deze voorzet zitten we nog 6 dagen voor de provinciale 

verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Het zullen spannende verkiezingen worden, 

mede omdat ze erg betrokken worden op de landelijke politiek en wel de samenstelling van 

de Eerste Kamer. Dat is jammer, want het provinciaal beleid krijgt daardoor naar mijn 

mening veel te weinig aandacht en daar gaat het toch in de eerste plaats om evenals om de 

waterschappen. 

Als ik naar de afgelopen periode kijk, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn over de inzet 

van onze Statenfractie en onze gedeputeerde Anne-Marie Spierings, onze huidige 

lijsttrekker. Er is veel aandacht geweest voor de mestproblematiek en de intensieve 

veehouderij, die tot grote problemen leidt in diverse delen van onze provincie. Dan heb ik 

het nog niet over de Q-koorts. Is het een populair onderwerp, nee dat niet, maar hardstikke 

noodzakelijk dat we nu echt een flinke stap maken naar een duurzame agrarische sector en 

dat lef heeft de fractie en Anne-Marie gehad. Verder is er veel aandacht voor het milieu 

geweest en zijn ook op dat gebied en op gebied van de energietransitie grote stappen 

voorwaarts gezet. Als wethouder in de vorige periode heb ik op dat gebied met veel plezier 

samengewerkt. Maar ook zaken als cultuur en overheidsparticipatie kregen volop de 

aandacht. Zomaar een aantal zaken en op basis van het gepresteerde verdient onze fractie 

een goede uitslag. 

Hoe het ook gaat worden, ga in ieder geval stemmen zowel voor de provincie als het 

waterschap en gebruik uw stem goed! Wat het waterschap betreft, wij ondersteunen lijst 5 

Water Natuurlijk al enge jaren en op de lijst staan ook leden van D66 evenals die van 

Groenlinks. Maak een verstandige keus voor duurzaamheid en een duurzame klimaat 

adaptatie. 

 

Dat brengt mij op het thema klimaat. Een belangrijk thema, waar veel over geschreven 

wordt en vaak wordt al dan niet opzettelijk erg veel onduidelijkheid geschapen over het 

onderwerp. Hoe je het ook wendt of keert, we zullen echt stappen moeten zetten, niet alleen 

om de opwarming van de aarde te vertragen en/of tegen te gaan, maar gewoon ook om ons 

eigen leefmilieu te verbeteren. Ook al ontken je de opwarming en de klimaatdoelstellen, als 

je alleen naar de leefbaarheid van ons land kijkt moeten we echt ingrijpen om naar een 

groener, schoner milieu te komen. Nu zie je dat de lucht vaak niet schoon is, dat fijnstof een 

probleem geeft en dat we in het verleden niet slim en duurzaam om gegaan zijn met ons 

groen. Gevolg is naast de klimaatverandering die we allemaal zien, dat er zeker in en rond 

grote steden een probleem is met de luchtkwaliteit, dat door het verstenen zien we dat de 

hitte stress in onze steden en dorpen toeneemt en dat dit ook gevolgen heeft voor de 

gezondheid van ons allen. Hoog tijd voor ingrijpen, of je nu een klimaatdrammer ben (tot die 

groep behoor ik zeker) of een klimaatontkenner, we zullen echt iets moeten doen met z’n 

allen, zowel bedrijfsleven als inwoners. De fossiele brandstoffen raken langzaam op en de 

gaswinning (zie Groningen) levert allerlei problemen, ook daarvoor is het nodig, willen we 

niet volledig afhankelijk zijn van het buitenland en regimes die we niet willen steunen, dat 

we stappen gaan zetten. Stappen op de energie transitie naar schone duurzame energie, naar 
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het beter isoleren van woningen, zodat die weinig, of geen energie nodig hebben (dat is 

overigens goed voor uw portemonnee en voor uw comfort, ook mooie doelen toch). Moeten 

we ons inzetten om naar een goede balans tussen steen en groen te komen, bomen die meer 

co2 opnemen, die zorgen voor schone lucht en die als bijeffect ook een positieve bijdrage 

leveren op het geluksgevoel van mensen. 

Meer groen in de stad betekent een betere waterhuishouding en minder hitte stress en ook 

daar worden mensen gelukkiger van een groene omgeving. 

 

Kortom, voldoende redenen om je niet te laten misleiden door getallen en het al dan niet 

waar zijn van de klimaatcijfers, juist dicht bij huis weten we dat we onze schouders eronder 

moeten zetten in aanloop naar een gezonde schone en duurzame toekomst. 

D66 en Water natuurlijk kiezen voor die toekomst om meerdere terreinen en zijn wat mij 

betreft dan ook een uitstekende keus. 

 

Ron Dujardin  

(nummer 46 op de lijst voor de provincie, 

dus u heeft een Etten-Leurse kandidaat die u 

kunt kiezen) 

Fractievoorzitter D66 Etten-Leur 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 20 maart 2019 
 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op woensdag 20 maart 2019 

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

(D66AFR-211.190320). 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 30 januari 2019 

5. Komende raadscyclus: 
• Voorstel 3e wijziging legesverordening 2019 

• Bespreking integraal VTHprogramma/-jaarverslag  

• Bespreking memo zichtbaarheid handhaving BOA’s  

• Bespreking kaderbrieven van de Verbonden Partijen 

• Raadsbrief over aanpassingen onderhoudsprogramma N640 (weg naar Hoeven) 

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. 

 

Kies voor de Toekomst 

Kies D66  

https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/
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Verslag “Vertel het D66 Etten-Leur” 30-01-2019  
 

 

1. Opening.   

Robert opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen.  

Ron is bij het seniorenconvent en probeert nog op tijd te komen (hij arriveert net aan 

einde vergadering). Carola is verhinderd door haar werk. 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden. 

Jurrien: 

De gemeente Etten-Leur heeft bedacht dat er vrachtwagens mogen parkeren op de 

weg naar het Munnikenheide college. Hij gaat foto’s maken en naar de fractie mailen. 

Afval – persoonlijk probleem, de afvalbak zit steeds vol, hij gooit zijn afval naast de 

bak en geeft het door via de app. Hij betaalt wel voor het gebruik maar de bakken zijn 

steeds vol, dus hij kan zijn afval niet kwijt.  

Peter: 

Peter biedt hierbij zijn excuus aan voor de commotie die hij heeft veroorzaakt de 

afgelopen tijd. Het was een heftige tijd voor hem, hij is zelfs bedreigd. Robert spreekt 

zijn waardering hiervoor uit.   

4. Verslag “Vertel het de D66 fractie” van 29 november 2018 

Goedgekeurd.  

5. Komende raadscyclus:  

Voorstel vaststelling VGRP 2019-2030, Ron gaat dit behandelen, rioolheffing, de 

reserve pot loopt af.  

Voorstel vaststelling afvalbeleid, 41% heeft gestemd en de uitkomst moeten we 

respecteren.  Wij vinden dat de vraagstelling niet duidelijk was. Er is een aanbesteding 

voor. Ron heeft een brief gestuurd naar het college over plastic zakken en containers 

die te lang buiten blijven staan.  

Voorstel vaststellen BP Hanekinderstraat 4, geen bezwaren dus akkoord.  

Voorstel over het rekenkameronderzoek naar handhaving, er zijn 5 punten naar voren 

gekomen. Er is een rekenkamer onderzoek gedaan over veiligheid. Onze inbreng zal 

het volgende worden: 

Wij hebben kennisgenomen van het eindrapport van de rekenkamer. In het kort 

kunnen wij alle aanbevelingen die gedaan worden onderschrijven en zullen die nu niet 

herhalen. We zien in de reactie van het college dat zij eveneens serieus op de 

aanbevelingen ingaan en deze overnemen. 

Inhoudelijk hebben wij geen verdere op- en aanmerkingen. Wel bevreemdt het ons 

enigszins te moeten lezen, dat er slechts 8 raadsleden de enquête hebben ingevuld 

terwijl de rekenkamer dit rapport heeft geschreven in opdracht van diezelfde raad. 

Als laatste vragen wij het college de kritische geluiden van de BOA’s omtrent de 

capaciteit nauw te volgen en daar waar mogelijk bij te sturen. Dit zijn mensen die 

voor onze inwoners vaak het eerste aanspreekpunt zijn en zogezegd de hete kastanjes 

voor u en mij uit vuur halen. Mocht hierover onvrede ontstaan hopen wij op een 
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adequate reactie.  

Wij kunnen alle aanbevelingen onderschrijven en zien ook graag uit naar de concrete 

resultaten hiervan.  

Voorstel over de aanpassing van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad . Is een hamerstuk 

Voorstel over de aanpassing van de Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad 

debatteert. Is een hamerstuk  

Voorstel 1e Begrotingswijziging 2019 en wijziging GR ICT samenwerking West-

Brabant- West toetreden Werkplein’ .  De gemeenschappelijke regeling ICT WBW is 

een samenwerking tussen de gemeenten: Bergen op Zoom-Etten-Leur-Moerdijk-

Roosendaal en voor kort Tholen. Hoofdkantoor gevestigd in Zevenbergen. 

Deze bedrijfsvoering organisatie levert producten en diensten t.b.v. de ICT en 

bewaken en borgen de uitvoering in gesloten overeenkomsten, het ICT-onderhoud en 

beleidsvoering bij de genoemde gemeenten. Ze bedient 2700 gebruikers op 25 

locaties. De eerste wijziging betreft de toetreding tot deze GR van de sociale dienst 

Hart van West-Brabant (Werkplein genoemd) als buitengewoon deelnemer rond 1 

maart 2019. Dwz: 

A) er is sprake van een risico verdeling. Een beperking van de financiële 

aansprakelijkheid van het Werkplein (Expertise en kwaliteit in de bedrijfsvoering 

worden bevorderd en de continuïteit wordt gewaarborgd).  

B) er is sprake van een beperkte invloed van het Werkplein op het bestuur van de GR 

ICT. Er komt geen directielid van het Werkplein in het bestuur van de GR ICT. 

In de communicatie wordt dan een dienstverleningsovereenkomst gehanteerd. 

 

Deze mutatie zal geen financiële gevolgen hebben voor de bijdrage van onze 

gemeente bij deze GR in 2019 omdat het Werkplein reeds meedoet, maar nog niet 

officieel. Wel zal in de komende jaren meer moeten worden bijgedragen ivm de 

invoering van een nieuwe infrastructuur. (Implementatie 4e kwartaal 2019.) 

Voor later zorg: Tevens zijn kostenverhogingen te vermelden door: 

A) Invoering wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2,6 fte). 

B) komst nieuwe programmamanager invoering nieuwe infrastructuur. 

C) 4-jarige uitgebreide evaluatie van de regeling. 

D) invoering van de wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.  

6. Overige mededelingen vanuit de fractie. 

De brief van Ron over het afvalbeleid.  

We hebben ook een brief naar college gestuurd over het jongerenplatform. Doel is dat 

de gemeente in overleg gaat met het platform.  

Graag horen we als we ergens naar toe kunnen/moeten.  

Dierenvoedselbank, er moet meer bekendheid voor komen, er moet een onderkomen 

voor gezocht worden.  

 

Thema eerste kwartaal 2019 fractie, veiligheid. Er wordt in de gemeente iemand 

aangesteld om de verkeersborden na te kijken. Ga praten met Richard Koning 

(wijkagent). 
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7. Mededelingen vanuit het bestuur. 

Oprichting regiobestuur: zijn ze mee bezig. 

campagne commissie is bij elkaar geweest voor de verschillende verkiezingen, folders 

en posters worden in de toekomst verdeeld.  Emma staat op de lijst van de Europese 

verkiezingen en wel op plaats 15. 

8. Rondvraag. 

Wanneer is de volgende ALV, deze wordt ingepland, financieel moet er verslag 

worden gedaan.  

9. Sluiting, informeel samenzijn met drankje.  

 

 

Ruud Spaans 

Fractie secretariaat 

 

Opschoonactie op 23 maart  
 

Op zaterdag 23 maart is de landelijke opschoondag. Ook de gemeente Etten-Leur doet mee 

en heeft ook al een oproep gedaan om mee te doen op deze dag: http://bit.ly/2Ui7rmY 

 

D66 Etten-Leur doet ook mee. We hebben besloten om de Markt, het Centrum en de 

Bisschopsmolenstraat en omgeving schoon te gaan maken. 

We dagen u uit om met ons mee te doen en ook een deel van Etten-Leur schoon te maken of 

ons te helpen.  Met ons mee doen, laat het dan voor donderdag 21 maart weten. 

 

Zo deden we dat voor de verkiezingen 2018 langs de Parklaan: 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Ui7rmY%3Ffbclid%3DIwAR3E96xEhGExAI1E6_kA9Yp1Hs7NwIPTy1NjubSxdKQZb9TuT_rBEvnKpjI&h=AT1HiAdj1HFvczSJUGQDiGQPIp6WKVranbra8V_BM9yxgGp_jNEjm1NTOn1Vkj87JpzXKjjqBLvZZboeWRdDy41BHCjGDGkU1mpVKP_tIOVoROYqbOjqRzr-XnWIDPvf1MwOPlyDWbxo9Ovu5fsmdr1N-64fEg7kvBDBchvkjZ907u-7RHIQs9mJEKAszhFsktFJxsCOjp_x3hvQsy-IvSeBAbiWL3cH123tHNh8AFPP3mezGtSJSF6Pv2Hr-ajc5mhr84RbpnN4Sus4Lt4Z4kv4nSKFH7eGNW_2iYyUEf1y7SuC9IKDcn13cIv52PhLYKBEhweT-lWBlNep68bdotlwrD4ObPcOtAGH87oQUzrgXuliaoTJXu4a7XUpCTlldsddmYYDu4hocDThrwMjAaCNr1Ov-UesguL4Bb5009GMwsR-lBJ4YycXdeF7WZQGnUjghznwgUarinYxkvc_z-Nqtn7RrvXlaCWAPZQy5jkPhN7xou0bXxn7hXV0cxnmIPy925Awcbs3898UF8qMHwcTSPyZcVkwR2p7kZkyRdb5KQS14MhR8JStivKf5gCkzslH2Gh2xGlAay2col_4sUqcX3tevj4DO6MjLXqr6tfO96L11bmymt1DTlEEohToFT-R
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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 en 

DONDERDAG 28 november 2019 

 

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) 

 

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. 

 
 

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 

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) 

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

september, 4/5 november, 16 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 

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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