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De voorzet 
 

 
 
 

De vakantieperiode zit er weer op en de politiek gaat dus weer beginnen. We zijn er weer 
klaar voor en zullen met een voltallige fractie weer ons uiterste best doen een kritisch, 
pragmatisch sociaal liberaal D66 geluid te laten horen in de raad. Uiteraard graag geholpen 
door uw inbreng tijdens onze “Vertel het de D66 fractie” welke we periodiek in De Linde 
aan de Lambertusstraat houden. Maar ook uw inbreng in onze ontmoetingen waar dan ook in 
Etten-Leur, via mail of post of anderszins stellen wij op prijs en waar mogelijk en passend 
binnen onze uitgangspunten nemen we de zaken mee in onze inzet in de raad. 
 
De vakantie is ook altijd een mooi moment van bezinning. Als ik als fractievoorzitter 
terugkijk op de afgelopen periode is er toch veel gebeurd. Allereerst de wisselingen van 
wethouders bij zowel het CDA als bij de VVD. Opnieuw moet het college dus met nieuwe 
bestuurders verder. Uiteraard wensen we de nieuwe wethouders veel succes en zullen wij 
hen kritisch, maar met een positieve open mind blijven volgen. 
Onze fractie is sinds juni weer compleet, met Piet Freijee er weer bij hebben we ook een 
financieel specialist in onze gelederen. Daarnaast blijven we zoeken naar extra 
ondersteuning van vaste steunfractieleden, dus wil je actief meedenken en praten over onze 
inzet laat het ons weten. 
 
De komende periode staan weer belangrijke zaken op de agenda. Zo loopt de discussie over 
nieuwe bouwlocaties die moeten helpen om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen. 
Wij blijven echter wel van mening, dat met meer lef en durven om hoger dan vier hoog te 
bouwen we de impact op het buitengebied en de behoed van groen binnen de bebouwde kom 
binnen de perken kunnen houden. D66 is en blijft voorstander van duurzaam bouwen, met 
voldoende groen en vooral voor de doelgroepen jongeren en ouderen (betaalbaar). 
Uitdaging is gelijktijdig te zorgen voor een goede verkeersafwikkeling in Etten-Leur. Wat 
D66 betreft is het hoog tijd voor een noordelijke ringweg vanaf de Rijsdijk langs Sander en 
de mogelijke nieuwe locatie Haansberg naar de Hoevenseweg. Dat scheelt gelijk 
verkeersdrukte op de Concordialaan/Aletta Jacobslaan. Hiervoor heeft onze fractie altijd 
gepleit. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. 
Ook wordt de komende periode gestart met het opknappen van het stationsplein. Een project 
waar ik als wethouder al aan begonnen was en wat nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. 
Wel zijn we nog steeds voorstander van bewaking van de fietsenstalling en vinden we dat 
het college daarover het overleg met ProRail moet voeren. 
Met het bestemmingsplan voor de huidige Topshot locatie aan de Couperuslaan zullen er 
weer honderd appartementen worden toegevoegd waarvan een deel middeldure huur. Het 
voorstel komt de komende cyclus aan de orde. Ook lijkt er eindelijk schot te komen in de 
ontwikkeling van de Withoflocatie.  
Spannend wordt straks ook de begrotingsbehandeling. Vraag is of het het college lukt om 
met de suggesties en voorwaarden uit de raad te komen met een sluitende 
(meerjaren)begroting. We gaan het kritisch volgen. 
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In de vakantie heb ik ook de sociale media met aandacht gevolgd. Opvallend is het toch dat 
er door diverse mensen veel onrust wordt gestookt over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld 
het vaccinatiebeleid. Voor en tegenstanders beroepen zich op hun bronnen en hun waarheid, 
maar het blijft de vraag waar die waarheid nu precies ligt. Feit is wel, dat door het 
vaccinatiebeleid een groot aantal gevaarlijke ziekten in Nederland en Europa zijn 
verdwenen. Natuurlijk bestrijd ik niet, dat bij sommige kinderen er ook wel iets mis kan 
gaan en dat goed en objectief onderzoek naar nut en gevolg van vaccinaties altijd op z’n 
plaats zijn. Maar laten we niet terug keren naar tijden dat ziektes als mazzelen, polio etc. 
weer de kop op steken en veel onnodige slachtoffers maken. 
 
Hetzelfde doet zich voor rond de klimaat en duurzaamheidsdiscussie. Ook hier veel posts die 
soms wel en soms niet op waarheid berusten. Ook hier geldt dat voor en tegenstanders hun 
eigen bronnen hanteren en daarmee de waarheid prediken, maar daar schuilt zeker ook een 
gevaar. Goede voorlichting objectief en in begrijpelijke taal is nodig om de mensen mee te 
krijgen om stappen te ondernemen, om zorg te dragen voor een leefbare wereld ook in de 
toekomst. Laten we vooral niet door alle discussie zorgen dat we niets gaan doen, want hoe 
je er ook tegenaan kijkt, we moeten echt hard werken op diverse gebieden: Meer groen in de 
steden, maar ook daarbuiten, we moeten zuinig zijn op onze natuur en waar dat nodig en 
mogelijk is, deze versterken. Ook de klimaatverandering, die er echt is, moeten we 
verstandig te lijf gaan, meer groen zorgt voor verkoeling, meer groen betekent dat we water 
beter kunnen vasthouden waar het nodig is en opvangen waar het te snel voor overlast zorgt. 
We moeten daar met z’n allen echt stappen in nemen.  
Ook de energietransitie is en blijft nodig, onze fossiele brandstoffen raken op en we worden 
daardoor steeds afhankelijker van landen en regimes, waar we eigenlijk niet afhankelijk van 
willen zijn.  
Dan moeten we dus inzetten op alternatieve energiebronnen. Niet alleen meer zonne-energie, 
vooral op daken is nog erg veel ruimten om te benutten, niet alleen op woningen, maar ook 
in de agrarische sector en op industrieterreinen, maar ook goede en veilige opslag van 
opgewekte energie is een uitdaging. Ook andere bronnen als warmtenetten, waterstof etc. 
zijn zaken die verder ontwikkeld moeten worden en vooral moeten we zorgen dat dit 
betaalbaar wordt en blijft, een hele uitdaging.  
Natuurlijk is dat niet alleen voor schone energie, maar ook om de luchtkwaliteit van onze 
leefomgeving te verbeteren, dus als je al niet veel van het klimaatprobleem aantrekt, denk 
dan eens aan schone lucht in de steden. Daarvoor zijn schone auto’s nodig, meer fietsgebruik 
en meer gebruik van schone energiebronnen. 
De grote discussie zal vooral ook de verdeling van de lasten blijven. Wat mij betreft een 
eerlijke verdeling, waarbij de grootse vervuilers ook het meeste bijdragen aan een schonere 
wereld. 
 
Ron Dujardin 
Fractievoorzitter D66 Etten-Leur. 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 28 augustus 2019 
 
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op woensdag 28 augustus 
2019 zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 
19.30 uur (D66AFR-213.190828). 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  
5. Komende raadscyclus: 

Voorstel vaststelling bestemmingsplan Guido Gazellelaan-Couperuslaan 
Voorstel vaststelling ruimtelijke kaders Withof terrein 
Handreiking vermoeden integriteitsschending raadslid of collegelid 
Voorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. 

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. 
 

Zaterdag, 9 november 2019 Landelijk D66 congres 110 
Elkaar ontmoeten, diverse workshops, inhoudelijke sessies, boeiende sprekers en meedenken en -praten over plannen 

voor de toekomst. Dat zijn de vaste ingrediënten voor een D66 Congres! 

We nodigen je van harte uit voor het eerstvolgende congres op zaterdag 9 november in het bourgondische Breda (Chassé 

theater). 

Kom ook en maak kennis zie https://d66.nl/agenda/congres-110/. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 15-mei-2019  
 
Op de laatste vertel het de fractie van 15 mei, hebben we het vooral gehad over de 
kadernota. De inspreektijd derden gaf geen bijzonderheden. Helaas is het verslag zoek, maar 
omdat het over de begroting ging hierbij de algemene beschouwing op de kadernota zoals 
die door ons was ingediend. 
 
“Financiële zorgen en moeilijke keuzes” dat zou de titel van de kadernota 2019 kunnen zijn die vandaag 
aan ons voorligt. Al bij de begroting voor 2019 was duidelijk, dat er financiële keuzes gemaakt moesten 
worden, om tot een sluitende begroting en meerjarenbegroting te komen. Al dit najaar had u met een 
vooruitziende blik intern de discussie kunnen voeren over te nemen maatregelen en dialoog voor korte en 
lange termijn kunnen aangaan met de vijf O’s. Dat is een gemiste kans. Overigens stellen wij voor niet de 
hele collegeperiode uit te trekken voor de verkenning met de partners, maar daar een kortere tijd voor uit te 
trekken. Bijstellen en aanvullen kan rond de reguliere begrotingsbehandelingen. 
 
Algemeen 
In algemene zin merkt D66 op, dat de kadernota een lijvig document is geworden. Wel zijn de wettelijke en 
niet wettelijke taken aangegeven, maar een heldere lijn wat wel en niet discussieerbaar is, is lastig te 
vinden en zeker voor onze inwoners. De uitdaging ligt om dat in een kort en helder overzicht samen te 
brengen. Ook de term nieuw beleid wordt zo begrijpen we uit de beantwoording van vragen gebruikt voor 
zowel niet beleid als discussiepunten, hier zou een duidelijke splitsing moeten worden aangebracht. 
Verbouw stadskantoor bijvoorbeeld is geen nieuw beleid.  
 
Programma 0: 
D66 is van mening, dat de discussie over de toekomst van de Van Goghkerk/raadskerk en het BVC allang 
tot een besluit had moeten leiden, niet vanuit emotie maar pragmatisch en rationeel. D66 is van mening, 
dat een goed ingerichte en efficiënte raadszaal in het huidige stadhuis(publiekhal) tot meerwaarde in ons 
contact met de inwoners en efficiënter vergaderen leidt. Dat leidt tevens tot een opbrengst van de verkoop 
van de kerk en een structurele kostenreductie. Graag zien we een besluit voor het opstellen van de 
begroting. Benieuwd hoe andere fracties hiertegen aan kijken. 
 
Met betrekking tot de kosten voor de verbouwing gemeentehuis stelt D66 voor uit te gaan van de variant 
Basisplus, dat bespaart €80.000 en om druk te zetten op efficiënt werken de aanpassing van het krediet 
onvoorzien op maximaal 100.000 euro te zetten ook dat bespaart €70.000 euro. 
Met betrekking tot de regionale samenwerking en de verbonden partijen roepen we het college op nog 
kritischer naar de financiële ontwikkelingen en het maatschappelijk effect van die verbonden partijen te 
kijken. D66 is van mening dat conform de nota verbonden partijen behoudens bestemmingsreserves, 
verbonden partijen geen reserves moeten vormen en positieve resultaten terug moeten vloeien naar de 
gemeente. D66 roept het college op daar hun uiterste inzet voor te plegen. 
 
De keuze voor de extra stijging van de OZB met 14,2% werkt natuurlijk ook in de jaren daarna door. U legt 
dus de rekening bij onze inwoners. D66 vindt dat je daar uiterst voorzichtig mee moet zijn en alleen als het 
echt nodig is en je kan uitleggen waarvoor het dient. D66 roept het college er alles aan te doen dit 
percentage naar beneden te brengen. 
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D66 is tevens van mening dat diensten en leges honderd procent dekkend moeten zijn, daar waar dat nog 
het geval is moet er sneller naar toegewerkt worden. 
 
Programma 1 Veiligheid 
Over dit programma kan onze fractie kort zijn, we steunen het voorstel voor de extra BOA zoals al eerder 
aangegeven bij behandeling van het handhavingsprogramma. 
D66 is met betrekking tot het dierenasiel van mening dat alleen voor de wettelijke taken betaald moet 
worden en gaat niet zondermeer akkoord met de extra 15.000 euro voor 2020 en verdere jaren. 
 
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. 
D66 kan akkoord gaan met het opheffen van de deelvoorziening BON (straatmeubilair en overige). Met 
betrekking tot BON is het raadzaam steeds af te wegen of plannen nu of een jaar later kunnen worden 
opgepakt, echter dit mag de veiligheid niet in gevaar brengen. Ook eens met de voorstellen kleine 
verkeersmaatregelen en het niet doen van onderzoek naar overbodige verkeersborden. 
Ook valt er naar onze mening nog winst te boeken indien we voor het onderhoud van ons groen de 
samenwerking met onze O’s zoeken en slimme oplossingen zoeken. Overigens inzet van chemische 
middelen is voor niet bespreekbaar bij onkruidbestrijding. 
 
Met betrekking tot de parkeertarieven stellen wij voor in het vergunning gebied de eerste twee 
vergunningen gratis te houden en vanaf de derde vergunning deze te verhogen naar 100 euro.  
 
Programma 3 Economie. 
Hierover kunnen we kort zijn, we ondersteunen de plannen om toeristenbelasting in te voeren, wel merken 
we daarbij op, dat in de afgelopen jaren hier al kansen lagen die door de meerderheid weggewoven 
werden, maar nu als inkomsten nodig zijn ineens weer uit de kast gehaald worden. Het geld dient wel te 
dragen aan recreatie en toerisme. 
 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie. 
Met betrekking tot het niet in 2020 doen van onderzoek naar de West Polderplas, stellen wij het college om 
te kijken, of in kader van een studieopdracht (Avans of ander instelling) dit in 2020 toch niet kan worden 
opgepakt, waarbij integraal naar de mogelijkheden voor versterking wordt gekeken. 
Het verlagen van de voorzieningen voor sportaccommodaties en gymnastiektoestellen mag niet leiden tot 
risico’s. Inzetten op meer zelfwerkzaamheid kan hier mogelijk extra voordeel opleveren, ga hierover met de 
verenigingen in gesprek en zoek creatieve oplossingen en geef de verenigingen meer vrijheid om zelf 
inkomsten te vergaren o.a. door mede gebruik en minder restricties rond reclame. 
 
Programma 6 Sociaal Domein. 
Mantelzorgwaardering (p70) 
Blij met de handhaving van €125 voor 2019. Bij de overweging om in 2020 over te stappen naar een nieuw 
model willen we het volgende meegeven: 
De inzet van mantelzorgers is essentieel voor betrokkenen en de maatschappij. De waardering voor hen 
moet daarom een belangrijk onderwerp blijven. De uitdagingen hierbij zijn te kiezen voor vormen van 
waardering die een hoog rendement geeft en goed aansluit bij de behoeftes en met beperkte financiële 
middelen mogelijk zijn. Hiervoor zijn meerdere voorbeelden in het land beschikbaar en roepen wij op om 
bij de oriëntatie naar een nieuw model de mantelzorgers zelf te betrekken. 
 
Jeugd en WMO 
Voor inwoners die gebruik maken van verschillende voorzieningen (jeugd en wmo) is een vaak gehoord 
probleem dat het moeilijk is om je weg te vinden binnen de mogelijkheden en opties. Voor mensen die 
deze zorg nodig hebben is er nog winst te behalen in persoonlijke ondersteuning in het bos van regelingen. 
Dit aandachtspunt zouden wij meegenomen willen zien in de kadernota. 
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Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat verbinding van het sociale, publieke en medische domein tot verhoging 
van kwaliteit en efficiëntie (dus ook kostenreductie) leidt en zouden er continue stappen gezet moeten 
worden in een integrale aanpak.  
 
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu. 
Hartreanimatie (p86) 
Het college maakt de keuze een zeer beperkte bijdrage voor de AED niet te financieren. 
In onze ogen geen goede keuze; het gaat over een afgebakend beperkt bedrag waarbij de inpakt van de 
spreiding van AED’s enorm kan zijn. Concreet een mensenleven. 
Wij vinden dat de gemeente hierin een verantwoording moet blijven houden. Waarbij de al ingezette 
samenwerking met bedrijven mogelijk nog uitgebreid kan worden waardoor de kosten voor de gemeente 
nog lager worden. Het eerder ingezette beleid voor spreiding van AED’s en training van inwoners 
kan niet stopgezet worden. In de afweging hoge impact, beperkte kosten is doorgang hiervan in onze 
ogen essentieel. Graag reactie college en andere fracties. 
 
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 
Hier willen wij graag opmerken, dat het D66 verstandig lijkt de uitgangspunten voor hoogbouw te herzien. 
Willen we een goede balans tussen woningen bouwen en voldoende groen is het verstandig niet vast te 
houden aan maximaal 4 hoog bouwen, maar uit te gaan van goed overleg met de omgeving en daar waar 
dit passend is in de gemeente ook hoger te bouwen. Dan kunnen meer (goedkope) woningen gerealiseerd 
worden, zonder steeds weer extra grond aan te kopen en groen hiervoor op te offeren. Graag horen we 
van ander fracties hoe zij daar tegenaan kijken. 
 
Fractie D66 Etten-Leur. 
 
Installatie van Piet als burgerlid. 
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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 
 
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) 
Woensdag 25 september 2019 
Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur 
 
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 
Piet Freijee 06-12876029 piet.freijee@d66etten-leur.nl burgerlid 
Ruud Spaans 06-30894603 ruud.spaans@d66etten-leur.nl fractie secretaris 

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/  


