Verslag Fractie D66 Etten-Leur 2018.
Na de voor ons teleurstellend verlopen verkiezingen, zijn we met de nieuwe fractie weer
enthousiast van start gegaan.
De nieuwe periode begon met het vaststellen van het raadsakkoord en de kadernota.
Het raadsakkoord is grotendeels een voortzetting van het akkoord van de periode 2014-2018 en in
dat opzicht dus een compliment aan de vorige fractie, immers er lag dus een goede basis.
Uiteraard hebben wij deels met succes nog wat nieuwe accenten met name op het gebied van
duurzaamheid en klimaat samen met Groen Links in het programma gekregen en daarmee lag er
een programma dat we konden ondersteunen.
Ook de kadernota (grotendeels nog afkomstig van het oude college) kon, omdat het beleidsarm
was en deels inpasbaar in het raadsprogramma, ondersteund worden, met uiteraard wat kritische
kanttekeningen.
Inmiddels zijn we bijna driekwart jaar verder en heeft de fractie zijn weg gevonden en zijn ook de
nieuwelingen in de fractie al aardig ingewerkt. De taken zijn verdeeld en we hebben gesproken
over de wijze waarop we meer nog dan in het verleden onze contacten kunnen opbouwen bij
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Met dank aan Robert en Jurriën ligt er een
plan, waarbij we hebben afgesproken dit jaar vooral de focus te leggen op armoede en het sociaal
domein. Uiteraard naast de inzet in de raad bij de voorstellen die ons worden voorgelegd.
Inmiddels zijn er leuke contacten opgebouwd en zijn we met concrete acties bezig.
Robert is deze periode stevig begonnen met een brief over de fietsoversteek Lage Neerstraat /
Nachtegaal. Dit naar aanleiding van meldingen o.a. op de sociale media. De brief is goed
ontvangen door het college en men is bezig met onderzoek naar het veilig maken van deze
oversteek. Ons eerste winstpunt. Inmiddels heeft Robert ook aandacht gevraagd voor een andere
onveilige situatie (oversteekplaats in bocht Aletta Jacobslaan) en ook die wordt door de gemeente
opgepakt.
Carola kwam met een brief over een kansrijke start voor alle kinderen. Het gaat erom dat kinderen
direct na de geboorte al een goede start hebben om zich op een goede manier te kunnen
ontwikkelen. Ook deze brief is positief ontvangen en het college gaat ermee aan de slag.
Ook de zorgen rond de lokalen problematiek op Pontus hebben geleid tot goede contacten met een
groep ouders en deze zaak volgen wij kritisch.
In de raad zijn een aantal belangrijke zaken aan de orde geweest. Zo hebben wij met betrekking
tot de plannen aan de Couperuslaan (wij staan achter woningbouw op die locatie) vooral gewezen
op de slechte wijze waarop de communicatie met de omgeving heeft plaatsgevonden, jammer want
daardoor heeft het traject een valse start gemaakt. De woningbouwplannen in het Van Bergenpark
(GGZ-terrein) kunnen ook op onze steun rekenen, maar wij zijn wel van mening, dat er kritisch
gekeken moet worden hoe de verkeersstructuur kan worden aangepakt om te voorkomen dat het
verkeer verder vastloopt. Daarnaast vragen wij aandacht voor voldoende groene buffers, aanpak
van het wateroverlastprobleem en goede communicatie met de buurt.
De komende jaren moeten we nog veel woningen bouwen en daarbij ook voldoende woningen in de
sociale huur en middeldure huur. Daarvoor is een doelgroepen-verordening gemaakt door het
college die we op hoofdlijnen steunen, zolang maar alle mensen die op deze woningen aangewezen
zijn daarvoor ook in aanmerking kunnen komen.
In het dossier Nieuwe Nobelaer hebben we ingestemd met een nieuwe aanbestedingsprocedure en
het verhoogde plafond van het krediet. Doordat de bouwkosten enorm stijgen is het eerst
vastgestelde budget niet voldoende om het project tot een goed einde te krijgen. D66 vindt het
sociaal cultureel centrum met o.a. de bibliotheek, kunsteducatie en podiumkunsten een belangrijke
voorziening voor onze gemeente. Uiteraard blijven we het vervolg kritisch volgen.
Bij de begrotingsbehandeling lagen onze accenten vooral op de zorgen over de neerwaartse spiraal
als het om de financiën gaat. We zien het jaar dat we positieve cijfers schrijven steeds weer
opschuiven. Om dat te stoppen zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Verder spreken wij onze
zorgen uit over de toenemende taken en druk op onze handhavers en de capaciteit die aanwezig is.
Zo krijgen wij toenemende signalen van inwoners die zich ergeren aan het niet op tijd buiten
zetten of binnenhalen van de kliko’s en het vroegtijdig buitenzetten van plastic. Ook de
verkeersveiligheid n.a.v. de acties van Robert geven wij aandacht. De zorgen om armoede en dan

met name kinderen in armoede, de woningmarktontwikkeling en de gevolgen voor de
verkeersstructuur, de routekaart naar een energieneutraal Etten-Leur en het voorstel om een
openbaar subsidieregister te plaatsen op de website.
Tenslotte ondersteunen we de motie over het kinderpardon en komt Carola namens D66 met een
motie over betere voorlichting rond vaccinatie, nu de gemeente daarvoor verantwoordelijk is.
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