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De voorzet
Terwijl ik de Democrant samenstel is ons land (overigens net als de wereld) in de ban van
het CORONA virus. Onze provincie lijkt het zwaarst getroffen te zijn en enige zorg is er
omtrent besmettingsgevallen waarvan de bron niet bekend is. Ook Etten-Leur telt nu een
besmettingsgeval. Ondertussen zie je veel berichten verschijnen over het virus. Ook veel
reactie op internet en de sociale platforms, waarbij ook diverse mensen zich afvragen of we
niet bang gemaakt worden en of alle aandacht wel nodig is. Ik denk dat tot nu toe er op een
adequate wijze wordt gecommuniceerd en dat de aandacht wel degelijk nodig is, kijk ook
maar naar de stijging van het aantal besmette personen. Laten we hopen, dat alle
maatregelen die getroffen worden uiteindelijk het gewenste effect hebben en de verspreiding
door het virus kan worden ingedamd. Zij die getroffen zijn door het virus uiteraard sterkte en
een voorspoedig herstel. Sterkte uiteraard ook voor de nabestaanden van de gelukkig nog
beperkt aantal dodelijke slachtoffers.
Iets anders wat mij bezig hield deze week was de wijze waarop één van onze gemeentelijke
partijen met onjuiste informatie en ophitsing (kom in actie!) via sociale media onze
inwoners informeerde over een informatie-avond over de huisvesting arbeidsmigranten. Niet
een avond over het besluit om een grootschalige huisvesting mogelijk te maken, maar juist
een avond om met elkaar eens te spreken en na te denken over het huidige systeem van
huisvesting, of dat nog volstaat, of dat er andere mogelijkheden welke dan ook onderzocht
moeten worden. Het zou erg jammer zijn als de inwoners en andere belanghebbenden over
dit onderwerp door de sfeer die nu geschapen wordt, niet tot een goed inhoudelijk debat
komen over de toekomst.
Er valt altijd veel te zeggen over de arbeidsmigranten, feit is en blijft, dat zij nodig zijn om
zowel de agrarische sector als onze bedrijven te voorzien van voldoende hardwerkende
arbeidskrachten, arbeidskrachten die er helaas te weinig zijn. Natuurlijk is het altijd goed
eerst in onze kaartenbakken te kijken of daar geschikte mensen ingeschreven staan en
werkzoekende zijn. Helaas de praktijk leert, dat veel ingeschrevenen niet geschikt zijn, of
het werk dat de arbeidsmigranten uitvoeren niet willen doen. Daar waar sommigen hard
roepen dat zij banen inpikken van mensen in een uitkering zou ik die mensen willen
oproepen om dan het werk aan te pakken wat er ligt. Helaas is dat niet, of niet altijd het
geval.
Het zijn feiten die we onder ogen moeten zien en die ook leiden tot de vraag naar
huisvesting, vaak voor de seizoenen (agrarische sector) waar we serieus op een goede en
open wijze naar moeten kijken, hoe doen we dat humaan, hoe zorgen ervoor, dat het geen
extra druk op onze woningmarkt geeft en hoe zorgen we samen dat de arbeiders ook gewoon
conform cao en onze regels betaald worden.
Laten we vooral geen paniek schoppen, maar gewoon open het gesprek met elkaar aangaan.
Ron Dujardin
Fractievoorzitter D66 Etten-Leur
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 19 maart 2020
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 19 maart 2020
zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 19.30 uur
(D66AFR-217.200319). 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 30 januari 2020
5. Komende raadscyclus
(we staan kort stil bij de belangrijkste punten of vragen aanwezigen):
B Raad Debatteert:
5. Ruimtelijke kaders Van ’t Hofstraat (Hans)
6. Kaderstelling ontwikkeling Kloostervelden (Ron)
7. Presentatie over aanpak en planning Omgevingsvisie (Carola)
8. Debat over vestiging teeltfaciliteiten coffeeshop (Robert)
9. Exploitatieopzet Schoenmakershoek (Piet)
10. Raadsvoorstel geur gebiedsvisie Afbouw Schoenmakershoek (Ron)
11. Memo kaderbrieven. (Ron/Carola)

6. Thema-bespreking, een nieuwe raadzaal.
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” 30-01-2020
1. Opening.
Ron opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder onze gasten.
2. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.
Insprekers Aletta Jacobslaan:
De doortrekking van de Aletta Jacobslaan staat tot verrassing en ongenoegen van
insprekers weer op de agenda.
In 2003 is doortrekking al eens aan de orde geweest en is er een tegenvoorstel gedaan
voor een rondweg. Gebied is ook waterberging. Angst is er ook dat er weer
wateroverlast komt, die was net goed opgelost.
In het bestemmingsplan van 2013 staat doortrekking er nog steeds in, dat is er om
technische redenen nooit uitgehaald.
Als er gebouwd gaat worden, moet er ook ontsluiting komen. Maar een doorgetrokken
Aletta Jacobslaan trekt ook sluipverkeer Hoeven-Zevenbergen aan.
Er is ergens genoteerd dat het doortrekken de steun van bewoners heeft, maar dat is
niet juist. Insprekers spreken namens de bewoners van alle 42 percelen rond het tracé.
Ron namens de fractie:
Keuze Kleine Ring is een politieke keuze uit het verleden. Wij zijn altijd voor een
noordelijke randweg geweest, doorgaande wegen moet je niet meer door je bebouwde
kom heen aanleggen. Bij woningbouw Haansberg moet er ook een rondweg komen.
Dat is ook sneller en goedkoper te realiseren dan de tunnel in het verlengde van de
Ambachtlaan.
Geld mag geen probleem zijn, de kosten van een rondweg moeten op zijn minst uit de
opbrengst van grondverkoop komen, maar eigenlijk zou de rondweg ook zonder
woningbouw gerealiseerd moeten worden.
3. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 28 november 2019.
Geen aanmerkingen, dank aan Emma voor het verslag
4. Komende raadscyclus december 2019.
• Oderkerkpark: Opzet is dat met indieners van ideeën en omgeving een betere
invulling van de functie wordt gezocht.
Robert: er is een mooi plan van de bewoners, dit moeten we aan de bewoners laten.
• Databeveiliging Rekenkamer: Er is een rekenkamer-rapport over de databeveiliging
van de gemeente. Over het algemeen goed op orde. Zwakke punt zit hem bij de
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•
•

•
•

•

raad, gebruik ipad en privé emailadressen.
Piet: Etten-Leur is een voorbeeld, behalve dan de beveiliging van de ipads en
mailadressen van raadsleden. D66 raadt aan de raadsleden een Etten-Leur adres te
geven voor de raadscommunicatie net als in de meeste gemeenten, dan kan ICT ook
de beveiliging beter ter hand nemen.
Modernisering ereburgerschap: De regeling is uit 1956 en moet geactualiseerd
worden.
Carola: D66 gaat akkoord
Explosieven Waterschap Brabantse Delta: Waterschap heeft subsidie nodig om
explosieven die gevonden worden bij werkzaamheden op te ruimen.
Hans: De gemeente is alleen penvoerder, betreft doorsluizen van geld van het rijk,
D66 gaat akkoord.
Rekenkamercommissie: bespreking evaluatie Rekenkamer.
Piet: Rekenkamer is verplicht voor de raad en wij zijn voor onafhankelijkheid zoals
dat nu geregeld is. D66 neemt kennis van de evaluatie.
Onttrekken van een stukje van de Bremberg: Om de uitbreiding van een agrarisch
bedrijf mogelijk te maken wil de eigenaar graag het doodlopende stukje (nu nog
openbare weg) kopen.
Ron: Wij gaan akkoord.
Raadsbrief contourennotitie RES West-Brabant: Betreft de hoofdcontouren van de
Regionale Energie Strategie.
Ron: Hoofdcontouren klimaatdoelstellingen energie regionaal, welke
mogelijkheden zijn er in de regio. Op hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de
uitgangspunten. We missen echter de Etten-Leurse ambitie op dit gebied en ook
naast opwekken van energie het beperken van de vraag door goede isolatie etc. D66
gaat dit in de inbreng naar voren brengen.

5. Informatie uit de fractie.
Bezoek over veiligheid aan de Politie
In oude PI Tilburg zijn drugslabs nagemaakt, Ron en Piet zijn geweest. Men liet de
bezoekers een inval naspelen en gaf veel voorlichting. Het was een leerzame avond.
Werkgroep Participatie
Carola: We proberen inwoners steeds meer te betrekken. De start was wat
moeizaam, maar er is nu een avond geweest met ongeveer 20 inwoners, waar is
uitgekomen dat het centraal organiseren van de ontmoetingen met vastgestelde
thema’s minder zinvol is. Men heeft het gevoel dat er uiteindelijk toch weinig
geluisterd wordt. Het voorleggen van keuzes en dilemma’s bij decentrale
bijeenkomsten van bijvoorbeeld wijkverenigingen, of KBO, dus de mensen opzoeken
is zinvoller.
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Als politieke partij moeten we dit ons wel aantrekken. We kunnen wat we horen best
vaker in ons programma opnemen. Ideeën uit de werkgroep worden door de politiek
te weinig opgepikt.
6. Suggesties voor thema’s voor de komende periode:
• Duurzaamheid en energietransitie, hoe houden we dit betaalbaar?
Ga geen gasleidingen uit de grond halen. Zorg voor goede voorlichting.
• Afvalinzameling ontwikkelingen volgen.
• Opruimen zwerfafval openbare ruimte. In Breda is een vrijwilligersgroep die voor
het maaien van gras en berm, zwerfvuil opruimt zodat het niet versnipperd wordt in
de maaimachine. Moeten we hier ook iets mee. Ook de initiatiefnemer eens
uitnodigen. Vrijwilligers die onderdeel zijn van een opruimgroep een blijk van
waardering geven.
• Thema-avond afval?
7. Rondvraag:
• Emma: Afdeling West Brabant bestaat nu ook administratief. We kunnen dus
echt van start.
Ron: Denk even aan de naam, het lijkt er op dat sommigen in gemeenten
buiten onze afdeling dit verwarrend vinden. Immers West-Brabant loopt van
Bergen op Zoom tot en met Altena. Misschien Hart van West-Brabant, dat is
ook de naam voor het werkplein, de samenwerking van de samenwerkende
gemeenten die onder onze afdeling vallen behalve Zundert.
• Piet: Hoe is het met Bert en Joke van Gils?
Ron: de vorige keer waren ze er weer, hebben nu niet afgezegd. We houden
contact.
• Hans: Het wijkgebouw van Centrum West is ook beschikbaar als uitwijklocatie
voor onze vergaderingen. Is in ieder geval een goede uitwijkmogelijkheid.
• Sylvia: Zijn er in Etten-Leur daklozen?
Ron: er zijn geen daklozen bekend, de meesten trekken naar de
daklozenopvang in Breda. Bovendien is er een voorziening bij Alwel om acute
gevallen op te vangen. Instanties als gemeente, Surplus en Alwel werken ook
samen op dit vlak.

Let op op 4 april vindt in Etten-Leur de algemene regiovergadering van D66 Noord-Brabant
plaats. Aanvang 10.00 uur, locatie: De Linde, Wipakker 16, Etten-Leur.
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Vergaderdata 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)
Data 2020 nog niet gepland.
Locatie:

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)
Raad luistert: 20 januari, 9 maart, 14 april (let op dit is een dinsdag),
15 juni, 24 augustus, 5 oktober en 16 november 2020.
Raad debatteert: 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
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.
Locatie: Oude Raadhuis
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Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur)
17 februari, 6 april, 18 mei, 23 juni (Verbonden
partijen-Gemeenschappelijke regelingen), 29 juni (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
Robert Prins
Hans Stevens
Piet Freijee
Ruud Spaans

06-43832565
06-24859652
076 -5021215
06-12876029
06-30894603

carola.groenen@d66etten-leur.nl
robert.prins@d66etten-leur.nl
hans.stevens@d66etten-leur.nl
piet.freijee@d66etten-leur.nl
ruud.spaans@d66etten-leur.nl

raadslid
burgerlid
burgerlid
burgerlid
fractie secretaris

Schuttershof 58
4871 LL Etten-Leur
fractie@d66etten-leur.nl

Postadres fractie

Fractie D66 Etten-Leur

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 (ai) D66 voor West Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen)
Emma Laurijssens
Eva Laurijssens
Alja Wiers
Marianne van Haastere
Stefan Dekkers

06-43981937
06-53234208
0168-464979
06-34899472

D66 afdeling West Brabant

Bankrekening

Rabobank

emma.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl
eva.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl
alja.wiers@d66ettenleur-moerdijk.nl
marianne.vanhaastere@d66ettenleur-moerdijk.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

Bazuinlaan 93
4876 AD Etten-Leur
bestuur@d66ettenleur-moerdijk.nl

Postadres afdeling

NL19 RABO 0113573812

Bankgegevens

Website: https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/
De gegevens van de nieuwe afdeling worden later verder aangepast.
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