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De voorzet 
 

 
 

Deze maand staan we aan de vooravond van de begrotingsbehandeling. Met spanning wachten we 
op de resultaten van het college, na de behandeling van de kadernota dit voorjaar. Een kadernota 
waar D66 Etten-Leur voor het eerst tegen heeft gestemd, voor zover ik kan nagaan in ieder geval 
de eerste keer sinds ik in de raad actief ben. Daar hadden we goede redenen voor, we vonden de 
keuzes die gemaakt werden mede na de aanpassingen die vanuit de coalitie kwamen niet solide 
genoeg en niet evenwichtig genoeg om te kunnen instemmen. 
We zullen goede keuzes moeten maken voor meer inkomsten aan de ene kant en bezuinigingen 
aan de andere kant en die keuzes kunnen leiden tot een boeiend debat op 28 oktober en 4 
november. In “Vertel het de D66 fractie” gaan we graag met leden en belangstellenden in overleg, 
waar wij onze accenten op moeten leggen.  
Er staan overigens meer punten op de agenda deze cyclus die tot discussie kunnen leiden, met 
name de keuze voor de verkoop van de Van Goghkerk (nu nog formeel onze raadzaal) en de keuze 
van een nieuwe moderne raadzaal in het gemeentehuis gekoppeld aan de publiekruimte. Naar onze 
mening een goed idee, want vooral daar lukt het om tot een goede indeling te komen waardoor de 
raadsleden elkaar kunnen zien tijdens de debatten en waar toehoorders op een gastvrije wijze 
ontvangen kunnen worden. Ik vrees echter dat de sentimenten hier meer dan de ratio gaan 
meespelen, dus wordt het nog een boeiende discussie. 
In vervolg op mijn voorzet in september wil ik nog even stilstaan bij de klimaatdiscussie en in het 
bijzonder de ongekende aanvallen op het “klimaatmeisje” Greta Thunberg. Zij maakt een hoop 
reacties los merk je in de (sociale) media. Haar strijd voor een beter milieu en klimaatmaatregelen is 
fel en doordat ze leidt aan het syndroom van Asperger wordt haar manier van emotie en strijd niet 
door iedereen begrepen. En misschien is haar felle wijze van strijden niet altijd het juiste middel, 
soms vang je meer vliegen met stroop zoals het gezegde luidt, maar de wijze waarop zij door veel, 
vooral klimaatontkenners en sceptici, wordt weggezet overschrijdt in mijn ogen vaak de grenzen. 
Interessant is de column van Saskia Noort hierover in het AD.  
Je kan het eens zijn met de noodzaak voor klimaatmaatregelen of niet, maar kom dan zelf met 
redelijke alternatieven als je vindt, dat de maatregelen te ver gaan. Nee, alleen aanvallen lijkt het 
credo. 
Zie ook de discussie over stikstof en bijvoorbeeld de verlaging van de snelheid op autowegen. Een 
hoop commentaar, maar hoeveel tijdwinst heb je in Nederland als je harder mag rijden dan 100 km 
per uur. Ja, op stille uren misschien enige minuten, maar tegenwoordig is het de hele dag door druk 
op de weg en win je nauwelijks tijd, terwijl de lucht steeds meer vervuild raakt. Iets rustiger rijden 
helpt bij verbetering van de luchtkwaliteit, brengt het risico op ongevallen naar beneden, daardoor 
minder files en uiteindelijk zijn we dan even snel op de plaats van bestemming, met minder stress! 
 
Ron Dujardin, Fractievoorzitter D66 Etten-Leur  
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 9-10-2019 
 
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op woensdag 9 oktober 2019 zal 
plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 19.30 uur (D66AFR-
214.191009). Inloop vanaf 19.00 uur, leden van fractie en bestuur gaan graag informeel met u in 
gesprek. 
 
AGENDA 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden. 
4. Verslag “Vertel het de D66-fractie” van 28 augustus 2019. 
5. Komende raadscyclus: 

Korte toelichting belangrijkste punten en gelegenheid tot vragen van aanwezigen over een 
van de agendapunten: 
Voorstel vaststelling bestemmingsplan Van Bergenpark 
Voorstel vaststelling Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 
Vaststelling bestemmingsplan Stationsplein 45 
Voorstel verkoop Van Goghkerk en raadzaal in stadhuis. 
Voorstel verordening Participatiewet 
Voorstel zienswijze begroting 2019 van het Werkplein 
Voorstel benoeming lid audit comité 
Voorstel begroting ICT WBR 
Voorstel beëdiging raadslid VVD 
Voorstel beëdiging burgerlid voor Groen Links en VVD 
Voorstel aanwijzen en beëdigen leden ombudscommissie 
Voorstel begroting 2020 
Voorstel vaststelling belastingverordening 2020 
Voorstel herziening grondexploitaties 

6. Thematische bespreking: 
We willen graag samen met de aanwezigen wat langer stilstaan bij de inzet voor de 
begroting en de verkoop van de Van Goghkerk 

7. Rondvraag 
8. 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  
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Verslag “Vertel het D66 Etten-Leur” 28-8-2019  
 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
Twee insprekers aangemeld, Jan van Ginneken en Peter Mul; Peter komt later binnen. 
Bert en Joke van Gils hebben zich afgemeld, Carola komt later. Ruud Spaans heeft zich afgemeld. 
 
3. Inspreektijd derden/leden 
Jan van Ginneken: 
Huisvesting seizoenarbeiders: 'Polenhotel' is afgeschoten, in een blok van 26 woningen zijn er 4 in 
gebruik voor huisvesting van seizoenarbeiders. Er is op zich geen overlast, maar de concentratie in 
de wijk wordt als te hoog ervaren. De eigenaar (Goodmorning) onderhoudt de woningen slecht. 
Ook wordt er soms in de voortuinen geparkeerd. Wat is eraan te doen? 
Antwoord Ron:  
Heeft navraag gedaan bij de gemeente. Er worden geen vergunningen meer afgegeven. De 
huisvesting in woningen mag, met een maximum van 10% van een postcode/straat. De Spoorlaan, 
Staakveld en Onder de Schutsboom zitten aan die limiet. Het maximum aantal personen per 
woning is 6. In Etten-Leur zijn momenteel ongeveer 70 huizen in gebruik voor huisvesting 
arbeidsmigranten. De meeste arbeidsmigranten wonen vooral op de agrarische bedrijven waar men 
werkt. Er is een goed controlesysteem. 
Wel is het verstandig dat gekeken wordt naar alternatieven in de huisvesting, immers we willen de 
woningen zoveel mogelijk beschikbaar houden voor woningzoekenden. Er wordt nieuw beleid op 
dit gebied ontwikkeld. 
Peter Mul: 
Brief geschreven voor het toekomstige 5G-netwerk, wil weten wat de reactie van de fractie daarop 
is.  
Antwoord Ron: 
B&W heeft inmiddels geantwoord. Het antwoord van B&W is, dat er vooralsnog geen plannen zijn 
om 5G zenders te plaatsen in Etten-Leur en bovendien is dit een zaak voor de landelijke overheid. 
De vragen van Peter zijn naar mening van de fractie voldoende beantwoord. Wel houdt de fractie 
de ontwikkelingen in de gaten en gaat ervan uit, dat het college de raad actief informeert als er zich 
op dit gebied ontwikkelingen binnen Etten-Leur gaan voordoen. We volgen ook de discussies over 
de risico’s van het netwerk, maar wachten de definitieve onderzoeken en het standpunt van onder 
andere het RIVM af. Er zijn veel tegenstrijdige berichten. 
Jurrien Cerneus: 
Discussie over beeldje in BN/De Stem: dat een beeldje aanstootgevend zou zijn en weg zou 
moeten, daar moet een gemeente zich toch niet mee bemoeien? 
Antwoord Ron: 
Het bericht klopte niet en de gemeente was er niet bij betrokken. Maar we zullen als het nodig is 
strijden voor de vrijheid om eender welke kunst te plaatsen. Het plein wordt opnieuw ingedeeld en 
het oude kunstwerk dat er stond is verplaatst naar het parkeerterrein bij het zwembad. 
Overigens bij het behoud van kunst moet wel steeds gekeken worden wat dat ook in kosten 
betekent, soms is het financieel niet verantwoord om een oud kunstwerk te behouden.  
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Emma Laurijssens van Engelenhoven: 
Brief van Groen Links over goedkopere huisvesting, wat vindt D66 daarvan? 
Antwoord Ron: 
Wat ons betreft is de brief te zwart wit, maar ze hebben wel gelijk dat er een schaarste aan de 
onderkant van de markt dreigt. De hoofdstrekking onderschrijven we wel. Naast sociale huur moet 
er ook ingezet worden op middeldure huur omdat daar behoefte aan is. Ook voldoende 
gelijkvloerse woningen zijn van belang omdat daar bij ouderen veel vraag naar is en dit de 
doorstroming op de woningmarkt stimuleert. D66 houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. 
 
4. Verslag 15 mei 2019 
Er was deze keer geen verslag. Wel is de algemene beschouwing in de Democrant geplaatst, 
daarover ging het ook vooral in het vorige overleg. 
 
5. Komende raadscyclus 
5.1 Guido Gezellelaan-Couperuslaan  
Er wordt 4 hoog gebouwd, met in totaal 100 woningen, waarvan de helft ongeveer middeldure 
huur. Centrum Fit moet weg, tegen de oorspronkelijke toezeggingen in. Bouw kan pas starten als 
er een nieuwe tennishal staat op het Trivium. 
5.2 Withofterrein 
Oorspronkelijk zouden er 80 sociale huurwoningen komen met parkeerkelder, maar dat is niet 
haalbaar (een parkeerkelder is te duur voor sociale woningbouw). Nieuw plan is 45 koop- en 40 
sociale huurwoningen, met parkeerkelder voor de koopwoningen en een grotere parkeerplaats op 
het Withofterrein voor de sociale woningbouw gecombineerd met de parkeergelegenheid voor 
J&T Fitness. 
5.3 Handreiking vermoeden integriteitsschending raadslid of collegelid 
Er is een handreiking opgesteld omdat er de afgelopen tijd verschillend werd omgegaan met 
(mogelijke) integriteitskwesties. D66 gaat akkoord. 
5.4 Voorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
Er kan 20 uur ambtelijke bijstand gevraagd worden per raadslid bij een ambtenaar, indien een 
fractie tijd over heeft en een andere fractie komt iets te kort, dan kan er doorgeschoven worden 
met de uren. 
 
6. Overige mededelingen fractie D66 Etten-Leur 
Carola: "Ontmoeting met de inwoners" (werkgroep van de gemeenteraad): het blijft een zoektocht 
hoe de inwoners te betrekken. 
Carola: Berenschot rapport participatie: vereist een cultuuromslag in Etten-Leur. Vervolgens 
ontstaat er een discussie over de manieren waarop de politiek contact moet leggen met de 
inwoners.  
Hans: Er is een avond integriteit geweest met vier casussen en het was een leerzame avond.  
 
7. Mededelingen bestuur 
25 september AAV 
Samenwerking West-Brabant: Loopt, niet heel snel, maar het loopt. 
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8. Rondvraag 
 
Eva: Raadsvergaderingen op locatie?  
Antwoord Carola/Ron: Het heeft ons niet gebracht wat we ervan verwachtten.  
Antwoord Ron: Wat ons betreft wordt de Van Goghkerk afgestoten en wordt de publieksruimte in 
het stadskantoor gebruikt. Die verbouwing kan deels gefinancierd worden uit de verkoop van de 
kerk.  
Hans: Bezig met boekje 25 jaar Centrum West, dat wordt aangeboden aan de wethouder. Moet 
ook aan de griffie worden doorgegeven, zodat raadsleden het ook weten wanneer het plaatsvindt. 
Marianne: kunnen we de bijeenkomst iets korter houden, zodat er meer ruimte is voor een sociaal 
moment aan het einde?  
Fractie antwoord: Dat is wel de bedoeling, maar het lukt niet altijd. Deze keer duurde het langer, 
omdat we de eerste keer na de vakantie bijeen waren en er discussie was naar aanleiding van de 
inbreng van de insprekers en die willen we graag de ruimte geven.  
Het is natuurlijk niet de bedoeling er een sprint naar de borrel van te maken. 
 
 

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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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 eenieder 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 
 
 
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. 

Locatie: Oude Raadhuis 
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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/  


