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De voorzet 
 

 
 
 

 
BN De Stem opent vrijdag 15 november 2019 met een artikel ‘Nederland wordt steeds 
conservatiever’.  
Zaterdag 16 november schrijft columnist Rob Scheepers “Heksen verbranden was ooit een 
mooie traditie. Schoolkinderen met een liniaal op de vingers meppen ook. Zullen wij op 
Koningsdag maar teruggaan naar koekhappen en spijkerpoepen?” 
 
Bij het lezen van beide artikelen moest ik denken aan het gebouw van de voormalige 
Nederlands Hervormde Kerk (nu de Van Goghkerk en onze raadszaal) en de discussie 
daarover in de gemeenteraad.  
Het voorstel om onze Raadskerk te verkopen levert ook in de gemeenteraad de nodige 
conservatieve reacties op. In de trant van “Als een pand in eigendom van de gemeente is, 
moet dat vooral zo blijven. Mocht het pand dan toch verkocht worden, dan maar onder heel 
veel voorwaarden”. 
Een pand dat maar een enkele maal per jaar als raadszaal gebruikt wordt, mag wat mij 
betreft verkocht worden als dat tot een betere bestemming leidt. 
Bij de verkoop hoeft de koper wat mij betreft alleen rekening te houden met de 
monumentale status van het pand en het geldende bestemmingsplan.  

De gemeenteraad moet op hoofdlijnen werken en niet detaillistisch te werk gaan door veel 
eisen op te stellen. Moet alles bij het oude blijven? Mag er niets veranderd worden?  
Vertrouwt men hun eigen college wel? Of overheerst de angst dat verbeteringen ten alle 
tijden verslechteringen zijn en moeten worden voorkomen? Is het de emotie die de overhand 
heeft in plaats van de ratio? Het is altijd goed hierover na te denken. 

Piet Freijee, burgerlid D66 Etten-Leur  

17 december 2019 Algemene Leden Vergadering afdeling Etten-Leur/ Moerdijk in 
gebouw De Linde Lambertusstraat 7 te Etten-Leur Aanvang 20.00 uur 

Op de agenda als belangrijkste punt de voorgenomen fusie met de afdelingen 
Halderberge, Roosendaal en Rucphen.  

 
Dit is onze laatste Democrant van 2019. 

 
Wij wensen onze lezers een mooie feestmaand met een gezellig Sinterklaasfeest en 

gezellige en leuke Kerstdagen toe en uiteraard een fijne jaarwisseling.  
Denk ook een beetje aan hen die eenzaam zijn in deze tijd! 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 28 november 2019 
 
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 28 november 
2019 zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur, aanvang 
19.30 uur (D66AFR-215.191128). 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 (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur). 
3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.  

(U kunt zelf onderwerpen aandragen anders dan de raadscyclus, op die onderwerpen 
kunt u bij agendapunt 5 uw inbreng geven). 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 9 oktober 2019 
5. Komende raadscyclus  

(we staan kort stil bij de belangrijkste punten of vragen van aanwezigen): 
A. Gebiedsvisie Wet geur en veehouderij/afbouw Schoenmakershoek (Ron) 

Vaststelling verordening WMO (Carola) 
Voorstel vaststelling verordening afvalstoffenheffing 2020 (Piet) 
Procedure alternatieven raadzaal (Ron) 
Voorstel afgifte geen bedenkingen Spoorzone (Carola) 
Voorstel bedenkingenprocedure Abs GR, lid werkgeversver. Gemeenschappelijke regeling. Carola) 
Voorstel wijziging winkeltijdenverordening (Robert) 
Vaststelling BP V Leeuwen (Hans) 
Vaststelling preventie en handhaving Drank en horecawet. (Robert) 

B. Raadsvergadering 16 december 2019 
Eventuele voorstellen uit A 
Voorstel herziening exploitatieopzet De Streek (Ron) 
Roadmap fase 2 financiële positie EL (Carola) 
Normenkader rechtmatigheid (Ron) 
Specifieke controle accountant (Ron) 

6. Thema bespreking: Hoe betrekken we jeugd/jongeren bij de politiek? 
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. 
( fractie@d66etten-leur.nl ) 
  
Ron Dujardin 
Fractievoorzitter. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 09-10-2019  
 

1. Opening. 
Ron opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen. 
afwezig m.k. : Eva Laurijssens van Engelenhoven, Emma Laurijssens van 
Engelenhoven, Robert Prins, Carola Groenen, Marianne van Haasteren. 
Gast: Rudi de Breakeleer 
Ruud stelt zich voor. Hij woont sinds 1985 in Etten-Leur. Is voorzitter van de EHBO-
vereniging “Johannes de Deo”. Hij volgt de cursus politiek actief van de gemeente. 
Is daarbij in contact gekomen met onze fractie. Weet nog niet welke partij precies 
bij hem past en daarom bezoekt hij vandaag onze fractie om eens te luisteren. 
Ron heet hem van harte welkom en geeft aan, dat hij naast luisteren ook zijn 
inbreng mag hebben op de punten waarover hij graag iets wil zeggen. 
 

3. Inspreektijd leden en belangstellenden. 
Ina Stevens: 
Bij halen en brengen van schooljeugd bij de brede school “den Overkant” wordt 
filevorming geconstateerd. Vraag om extra uitweg naar de Concordialaan.  
Ron antwoord namens de fractie:  
Deze mogelijkheid is helaas in verband met de verkeersveiligheid niet realiseerbaar. 
 
Ina Stevens: 
De wijk Sander wordt een vrijdag in zijn geheel afgesloten ivm asfalteer 
werkzaamheden. De vraag is hoe laat deze werkzaamheden beginnen, ivm woon-
werk verkeer wijkbewoners.  
Ron antwoord namens de fractie: 
Communicatie hierover is een taak van de aannemer. 
 
Jurriën Cerneus: 
Is van plan een brief te schrijven over het parkeren bij brede school “Sonate”. Is 
volgens hem niet goed geregeld. 
Fractie: Zal het ook in de gaten houden en eens gaan kijken. 
 
Sylvia Dujardin: 
Etten-Leur promoot vestiging meer fastfoodketens. 
Ongezonde ontwikkeling. Doen we er iets mee?  
Carola Groenen heeft dit in behandeling en zal kijken hoe we hier aandacht op 
kunnen vestigen.  
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Sylvia Dujardin: 
Er is een vraag gesteld in de media over een tweede woonwagenkamp in de 
gemeente. In de media wordt vermeld dat er Roma en Sinti onze gemeente een 
bezoek zullen brengen uit protest, als er niet wordt gereageerd op hun initiatief. 
De grond van het woonwagenkamp aan de Egelhof is niet in eigendom van de 
gemeente, dus geen optie als uitweg. Er is in een schrijven van de gemeente 
beloofd in de tweede helft van 2019 te reageren. Tot nu toe niets vernomen. Wordt 
dit op de lange baan geschoven? 
Ron antwoord namens de fractie: Hebben dit ook vernomen en we zullen als fractie 
in een brief aan het college om uitleg vragen. 
 

4. Verslag vorige “vertel het D66”. 
Goedgekeurd, met dank aan Emma. 
 

5. Komende raadscyclus oktober  
De fractie loopt de meest belangrijke punten van de agenda door. 
Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. 
Jurrien: Waarom is het V.O. niet hierbij betrokken? 
Ron: Het huisvestingbeleid is geheel bij het V.O. komen te liggen. (Besturen O.M.O. 
en stichting K.S.E.). Bij het Primair onderwijs is dat niet zo en vanwege de 
huisvestingsperikelen begin dit jaar was een integraal plan nodig. We begrijpen, dat 
de naam de indruk wekt dat het om alle huisvesting gaat. 
 
Het van Bergenpark, woningbouw op GGZ terrein.  
Geen problemen verwacht. 
Het kunstwerk zal aan de kunstenares worden teruggegeven. Bestaat uit hout, dus 
moeilijk te behouden, ivm inwerking van het weer. 
 
Stationsplein 45 
Betreft het gebouw van de Rabobank, dit wordt gesloopt en er komt nieuwbouw. 
Geen verdere bijzonderheden, verwacht wordt dat dit zo door de raad gaat, de 
omgeving is in ieder geval goed betrokken. 
 
Evaluatie brede scholen  
Eindelijk is de evaluatie er, het stuk ziet er goed uit en met enkele kanttekeningen 
zal D66 zeker instemmen. 
 
Piet Freijee zal toetreden tot het audit comité. Deze vertegenwoordigt de raad bij 
het contact met de accountant. 
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Verkoop Raadskerk/van Goghkerk.   
De Van Goghstichting Brabant heeft speerpunten liggen in de gemeenten Zundert, 
Nuenen en Etten-Leur. In E.L. wil ze de kerk kopen en een glazen hal maken tussen 
het oude raadhuis en de kerk. Tevens dragen zij zorg voor onderhoud en behoud 
van de kerk, het carillon en het orgel. Het levert de gemeente geld op en minder 
onderhoudskosten. D66 kan instemmen. 
Daarnaast is het voorstel een nader onderzoek te doen naar de toekomst van het 
vergadercentrum (Markt 1). D66 is hier ook voorstander van als het monumentaal 
deel maar goed bewaard blijft.  
Daarnaast is het voorstel om te onderzoeken of een nieuwe raadszaal in het huidige 
gemeentehuis op de begane grond gecreëerd kan worden. D66 is hier voorstander 
van. 
 

6. Themabespreking over de Begroting 
Onze fractie heeft bij de behandeling van de kader nota tegen de kadernota 
gestemd, omdat we het met een aantal zaken niet eens waren. Het wordt nu 
belangrijk wat het college heeft gedaan met alle opmerkingen die tijdens de 
behandeling zijn gemaakt. Daarvan hangt het in grote mate af, of we dit keer wel in 
kunnen stemmen. 
Belangrijke aandachtspunten die uit de discussie komen zijn: 
Jeugdzorg, hoe is dit financieel geborgd en de kwaliteit ervan? 
Hoe zorgen we ervoor dat er in het sociaal domein onnodig geld over blijft? 
Hoe voorkomen we uittocht van jonge mensen uit Etten-Leur indien er onvoldoende 
woningen zijn?  
Hoe ziet de economie in de toekomst eruit? 
Zorg voor gevarieerdheid aan bedrijven in Etten-Leur. 
Parkeertarieven wijzigen? 
Zorgen om de grote stijging van de lasten met name door de afvalstoffenheffing. 
 

7. Rondvraag 
Alex Raggers (Roosendaal) is overgestapt naar een plaatselijke liberale partij in 
Roosendaal. Jammer. 
15 november werkbezoek van tweedekamerlid Rens Raaimakers, bij ‘de Klimop’. 
Aansluitend D66 bijeenkomst in “De Linde” van 19.00 tot 21.00 uur.  
(Redactie: deze bijeenkomst ging vanwege ziekte van Rens niet door en wordt later 
opnieuw gepland). 
D66 congres in Breda op 9 november, een groot deel van de fractie gaat er heen. 
 
Hans Stevens 
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Vergaderdata 2019/2020 
. 

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00 
uur)  
Donderdag 30 januari, donderdag 19 maart, donderdag 16 april, 
donderdag 18 juni, donderdag 3 september, donderdag 15 oktober 
en donderdag 26 november 2020. 
 
Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er inloop, waar inwoners kennis kunnen 
maken met fractie en bestuur. Tijdens de inspreektijd kan iedereen 
onderwerpen ter bespreking aandragen, daarnaast bespreking inzet fractie 
en een thema bespreking. 
 
Locatie: Wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur 

 
AAV (aanvang 20:00 uur) 
17 december 2019. Data 2020 nog niet gepland. 
Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur 
 
 
 

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
Raad luistert: 20 januari, 9 maart, 15 juni, 24 augustus, 5 oktober en 
16 november 2020 
Raad debatteert: 2 december 2019. 
3 februari, 23 maart, 4 mei, 22 juni, 7 september,26 oktober en 30 
november 2020. 
 
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 
overgaat. 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. 
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Locatie: Oude Raadhuis 
 

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 
16 december 2019. 
17 februari, 6 april, 18 mei, 23 mei (Verbonden 
partijen-Gemeenschappelijke regelingen), 29 mei (Kadernota, 
aanvang 17.00 uur), 6 juli (kadernota 2e behandeling en 
besluitvorming), 7 juli, 21 september, 9, november, 
10 november, 14 december 2020. 
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 ron.dujardin@d66etten-leur.nl fractievoorzitter 

Carola Groenen 06-43832565 carola.groenen@d66etten-leur.nl raadslid 
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 fractiesecretaris 

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   
Website : https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/ 

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


