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De Voorzet 
 

Enthousiast zijn we de nieuwe raadsperiode gestart. Ook in de periode 
2022-2026 zullen we het D66 geluid duidelijk laten horen. Een nieuwe 
raadsperiode die we samen vorm gaan geven.  

Nog meer als de afgelopen 4 jaar wordt het raadsprogramma i.p.v. een 

coalitieprogramma leidend.  

Nog meer als de afgelopen 4 jaar wordt er input van de inwoners 
meegenomen. Hopelijk weten jullie van ons dat we dit goed zullen 
bewaken en de kansen hierin optimaal benutten.  

De planning is dat op 10 mei het laatste debat over het 
raadsprogramma wordt gevoerd. Om dit op 23 mei vast te stellen, met 

de benoeming van het college als dit naar wens verloopt. 

 

Als raadsleden zijn Nikita en ik gestart. Maandag 25 april heeft Nikita 
haar maidenspeech uitgesproken.  

Op 9 mei worden Ron Dujardin en Erik Vissers als burgerleden 
benoemd. En tot slot zijn Robert Prins en Pieter Freijee onze fractie 

ondersteuners. Met dit team zullen we onze D66 input leveren op de 
raadsvergaderingen en in de werkgroepen en commissies.  

Wil je een keer meedenken of aansluiten? Altijd welkom, neem gerust 
contact op. 

 

Wij zullen jullie ook de komende 4 jaar weer goed proberen mee te 
nemen in al wat wij doen. We zullen hiervoor meer de nieuwe website 

gaan gebruiken. Deze Democrant ‘oude stijl’ wordt daarom vervangen 

door een bericht met linkjes naar de informatie op de website. Onze 
inzet voor het raadsprogramma is ook al daar te lezen.  

 

Traditiegetrouw wordt er op 4 mei bij het 
Etten-Leurse herdenkingsmonument een 

krans gelegd namens alle politieke partijen. 
Ieder jaar een andere partij. Dit jaar zal 
D66 de krans leggen namens alle politieke 

partijen uit Etten-Leur. Uiteraard bent u 
welkom om aanwezig te zijn.  

 

Tot slot, hopen we ook van harte dat de periode 2022-2026 nog meer 
samen met de D66 Etten-Leur leden wordt. Jullie ideeën nemen we dan 
ook graag mee. 

 

Hartelijke groet,  

 

Carola Groenen, fractievoorzitter. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-

Leur” 
20-01-2022 (D66Af-227.220120) 
 

Aanwezig: Helena Emrik, Esmee Kroon, Karin Bon, Sylvia Dujardin, Ina 
Roelvink 

Fractie: Ron Dujardin, Erik Vissers, Robert Prins, Pieter Freijee, Nikita 
van Dieën, Carola Groenen 

 

Esmee sluit graag aan om de participatie en arbeidszaken van jongeren 
onder de aandacht te brengen, 

Helena o.a. wat we kunnen doen tav jeugd en afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Over dit thema wordt doorgepraat en de D66 lijn in het 
verkiezingsprogramma besproken. 

Geconcludeerd wordt dat: 

- Voor de groep jongeren plus en de brede groep jongeren nu 
weinig beschikbaar is 

- De inspraak van jongeren onvoldoende een plek heeft (luister 

naar wat zij te zeggen hebben) en dit als eenling in de 
cliëntenraad geen optie is. 

- Specifiek zieke jongeren, of jongeren die gebruik maken van 

voorzieningen van de gemeente onvoldoende gehoord worden 
terwijl zij veel tips hebben 

- Een platform/mogelijkheid waar jongeren elkaar kunnen 

ontmoeten belangrijk is 
- XL een goed initiatief is wat niet had mogen stoppen 
- De informatie op de gemeente website onduidelijk is 

- Het jongerencentrum een specifieke doelgroep heeft waar 
aanvulling op nodig is, en een imago van probleemjongeren 

tussen 12-16 jaar heeft. 
- Wenselijk is een plek die laagdrempelig is, wat altijd open is en 

iedereen mag binnenkomen. 

- Niet alleen investeren in jongerenwerkers maar ook in ruimtes 
voor jongeren 

- De gemeente zou meer lef moeten hebben om voor deze 

doelgroep te kiezen 
- Goede voorbeelden zijn er in Breda en Tilburg waar men werkt 

vanuit de basis van vertrouwen  
- We onderschatten de impact van corona van de afgelopen jaren 

daarom moeten we nu inzetten op een vangnet 
- Jongeren als mens zien ipv een label, hokje of budgetpost 
- D66 zou meer kunnen doen in het makkelijk uitleggen en hen 

horen, dit door hen direct aan te spreken 
 

D66: 

- In ons programma: samenhang tussen de diensten van de 
gemeente (integraal) met de mens centraal 

- Minder regels, meer maatwerk 

- Verbeteren van communicatie, inclusief website vanuit de 
gemeente 

- Betrekken van inwoners en jeugd blijkt moeilijk, hiervoor zou 

men meer in moeten zetten op de drempel verlagen ipv langer 
zoeken 

- Maandag 24 januari komt het initiatiefvoorstel circulaire 

economie  dat wij samen met de PvdA inbrengen, waarin ruimte 
is voor inwoners en ondernemers. Wel gericht op circulaire 
economie, maar vanuit de visie dat je een regelvrije zone nodig 
hebt voor nieuwe initiatieven. 
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- Hebben het verkiezingsprogramma in B1 taal gemaakt, 
duidelijke, eenvoudige, concrete taal 

- Hiervan komen blokken tekst op de website 

- Probeert via social media ook jongeren te betrekken 
- Inzet op meer gebruik te maken van kennis en ideeën van 

inwoners i.p.v. ambtenaren 

- Wijkmanagers hebben een belangrijke rol in het zien van 
initiatieven 

 

Raad Debatteert maandag 24 januari 2022 

- Plan voor meer ruimte in het buitengebied waar we ons in 
kunnen vinden 

- Plan voor appartementen op het adres Spoorlaan 19, de buurt 
heeft inbreng gegeven op de hoogte en beschikbaarheid van 
parkeerruime. Inbreng D66, borgen dat deze beschikbaar blijven 

voor inwoners en niet voor beleggers. Helena oppert dat een 
stimulans kan zijn; hogere prijs als je er geen 5 of 6 jaar blijft 
wonen. Dat is voorheen ook in Etten-Leur gehanteerd. 

- Arbeidsmigranten, grootschalige opvang aan de rand van een 
bedrijventerrein. Inzet D66: woningen in bezit van exploitant 
moeten (deels) weer terug naar de markt. 

- Omgevingswet en plan van aanpak op weg naar een 

omgevingsplan, meerdere huidige verschillende wetten worden 
straks onderdeel van de nieuwe omgevingswet 

- Gemeenschappelijke regeling regionaal beleid en crisiszorg, 

hierin werken we regionaal samen 
- Stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, men wil landelijk de 

verzekering en klachten van de medewerkers in de 

veiligheidsregio’s gaan regelen. Doel, betere kwaliteit en 
efficiëntie. Helena vult aan, dat we ook oog moeten houden voor 
een goede / betere bescherming van burgers hierin.  

 

De deelnemers van de vergadering die op de verkiezingslijst staan, 
stellen zich kort voor. 

 

Rondvraag Ina: 

- herinnert de kandidaten aan het handtekeningformulier voor de 
gemeente. 

- Vraagt naar de plannen voor het Oderkerkpark;  
D66: de kapel is verkocht, het park blijft park, inwoners hebben 
hier ideeën voor kunnen aanleveren. 

 

Acties: 

- Ron stuurt het verkiezingsprogramma naar Esmee en Helena, 

feedback is welkom. 
- Contact leggen tussen Esmee en Helena. 
- Ron neemt contact met Helena op betreffende vertragende casus 

over toestemming kozijnen (monument) en het huis van de 
buren waar kamers verhuurd worden. 

- Carola neemt samen met D66 Zundert contact met Esmee op 

betreffende de huidige manier van cliënten benaderen en tips 
voor verbetering. 
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En dan zit het raadswerk erop. 
 

Helaas hebben we bij de verkiezingen weliswaar procentueel 
gewonnen, maar geen extra zetel kunnen behalen. Dat betekent dat de 
fractie uit twee raadsleden blijft bestaan en aangevuld wordt met 

maximaal drie burgerleden. 

Tot grote verrassing, maar wel heel gaaf, werd Nikita met 
voorkeurstemmen in de raad gekozen, waardoor Carola en Nikita nu de 
fractie vormen. 

 

Dat betekent voor mij dat het erop zit, dat na ruim 25 jaar mijn werk 

in de raad er (bijna) helemaal op zit. Wel heb ik aangegeven dat ik 
graag nog als burgerlid en steunfractielid betrokken wil blijven en 
vooral de komende tijd wil gebruiken om mijn kennis en ervaring over 

te brengen aan de nieuwe fractie en hen te coachen en ondersteunen 
waar dat nodig is. 

 

Vele mensen vragen of ik erg teleurgesteld ben. Natuurlijk had ik graag 
nog een laatste periode als raadslid door willen gaan, maar anderzijds 

heb ik vrede met de huidige situatie. Het is mooi geweest. Het is goed 
dat nieuwe mensen het stokje over nemen en het geeft mij weer de 
kans op andere nieuwe uitdagingen.  
Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de jaren in de raad, in 1996 

als vervanger voor Marianne in de raad gekomen en vanaf 1998 als 
lijsttrekker en fractievoorzitter mij ingezet om het D66 geluid goed te 
laten horen in de raad en zo mee te werken aan een mooie, duurzame 

en leefbare gemeente. Na de winst naar twee zetels in 2010 kwam in 
2014 de beloning toen we naar vier zetels groeiden en wij ook mee 
konden doen in de coalitie. Met plezier en enthousiasme heb ik me als 

wethouder ingezet voor onze gemeente en onze partij. Jammer was 

dat we in 2018 die lijn niet konden vervolgen, maar samen met Carola 
en de burgerleden Erik, Piet en Robert, hebben we veel inbreng kunnen 
geven in de raad en is de basis er zeker gelegd voor een lange en 

hopelijk succesvolle toekomst van onze partij in Etten-Leur. 

Het geeft rust dat er voldoende nieuwe mensen zijn die het werk willen 
en kunnen voortzetten. Ik zal hen blijven volgen en waar nodig is zeker 
ondersteunen, daarvoor gaat de partij en onze gemeente mij te zeer 

aan het hart. 

 

Ik ga nu naast het burgerlidmaatschap op een andere manier mijn tijd 
invullen. Mijn pre pensioen geeft ruimte om op een andere wijze me 
voor de gemeenschap in te zetten. Ik krijg meer ruimte om mijn rol als 
voorzitter van handbalvereniging Internos goed op te pakken en ik zie 

wel welke nieuwe uitdagingen er op mijn pad komen. 

Mogelijk stel ik me volgend jaar kandidaat voor 
de provinciale verkiezingen, kan ik mooi de 
ervaringen als raadslid en wethouder meenemen 

om ook op dat platform ons geluid te laten 
horen. En West Brabant vertegenwoordigen. 

Voor nu blijf ik de fractie steunen en mijn 
ervaring en kennis op een fijne wijze overdragen 
aan de nieuwe fractieleden. U zult dus toch nog 

geregeld van mij horen. 

Dank ook aan allen die een voorkeurstem op mij 
uitbrachten, het was net niet genoeg voor een 
zetel, maar wel een steun om me te blijven 

inzetten. 

Ron Dujardin 
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Laatste Democrant 
 

Na de tweede Democrant van dit jaar komt er na 28 jaar een einde aan 
de Democrant. 

De wereld verandert en wij gaan daarin mee. Nieuws en informatie kan 
niet meer wachten totdat er een krant, nieuwsuitzending of Democrant 

uitkomt. Nieuws is veel dynamischer geworden en dient zich direct te 
melden op het moment dat het er is. 

Dus ook de 6 jaarlijkse Democrant is daarmee te langzaam geworden 
en willen we iedereen sneller en via verschillende kanalen bedienen 
met informatie.  

Onze website zal het voornaamste medium zijn, waar u de informatie, 
die u gewend was via deze Democrant te krijgen, voortaan zult 
terugvinden. Verslag van de fractie, aankondigingen van 

bijeenkomsten en natuurlijk de informatie om in contact te komen met 
de fractie. 

 

Voor alle trouwe lezers en namens alle redacteuren voor mij wil ik jullie 
danken voor het lezen van al deze uitgaven en we zien jullie graag 
terug op de website: 

 

 https://d66.nl/etten-leur   
 

 

 

https://d66.nl/etten-leur
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Kakelvers raadslid 
 

Afgelopen 30 maart ben ik geïnstalleerd als nieuw raadslid. Met plek 5 
op de kieslijst was ik blij verrast om met voorkeurstemmen gekozen te 

worden door de Etten-Leurse inwoners. De verbazing maakte dan ook 
al snel plaats voor enthousiasme om deze kans aan te gaan en ik voel 
mij natuurlijk vereerd om de komende vier jaar een progressief en jong 

geluid te laten horen in de gemeenteraad. 

 

Voor degene die mij nog niet kennen: ik ben 

20 jaar jong en studeer op dit moment 
Internationale betrekkingen bij de universiteit 
van Leiden. Iets heel anders dan lokale 

politiek, maar na zo'n 1.5 jaar te hebben 
meegelopen met de fractie van D66 Etten-
Leur, heeft dit mij het mooie van de lokale 

politiek doen inzien. Het gaat vaak over 
diverse onderwerpen, die onze inwoners echt 
raken. 

 

Het raadlidmaatschap zal even wennen zijn en zeker in het begin valt 
er nog veel te leren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat samen met 

Carola en straks onze burgerleden, wij ons in kunnen blijven zetten 
voor een verbindend en vernieuwend Etten-Leur. Onderwerpen waar ik 
me specifiek op wil focussen zijn onder andere het verbeteren van de 

communicatie en transparantie vanuit de gemeente naar de inwoners 
toe en als jongere met een frisse blik tegen de huidige vraagstukken 
met betrekking tot wonen en duurzaamheid aan te kijken. 

Zo ben ik afgelopen week op de KSE geweest om met scholieren in 
gesprek te gaan over het raadsprogramma voor de komende periode. 

Wat vinden zij belangrijk en wat willen zij graag terugzien in Etten-Leur 
de komende vier jaar? Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waar 
veel goede input werd geleverd. Maar waar onder andere ook naar 

voren kwam dat dit soort bijenkomsten niet alleen voor en na 
verkiezingstijd gehouden moeten worden, maar structureel, iets waar 
ik mij ook graag voor wil inzetten. 

Nikita van Dieën 
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Vergaderdata 2022 
 

Vertel het D66 Etten-Leur  

 
Met een nieuwe fractie komt er ook een nieuwe invulling voor 
Vertel het D66 Etten-Leur. 

We zullen u via de website op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 

 

D66 Etten-Leur heeft een goede traditie om veel in contact te zijn 
met onze inwoners, dus kunt u er vanuit gaan dat er weer vele 

uitnodigingen zullen komen waarbij u het geluid van Etten-Leur 
kunt laten horen.  

 

Mocht u al eerder iets kwijt willen dan kunt u altijd contact 

opnemen met één van de fractieleden, of de fractie als geheel. 
Deze gegevens, samen met de contactgegevens van het bestuur, 
kunt u op de laatste pagina terugvinden. 

 

Noteer alvast 23 juni in de agenda voor een bijeenkomst nieuwe 

stijl, waar we ook van gedachten kunnen wisselen over de 
kadernota. Nadere informatie volgt. 
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Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
 

Raad luistert:  Raad debatteert:  Raad besluit 

10 januari   24 januari   6 februari 

11 april   25 april   9 mei / 10 mei 

23 mei   7 juni   13 juni 

20 juni   4 juli    11/12 juli 

5 september  19 september  3 oktober 

17 oktober   31 oktober   7/10 november 

31 oktober   1 november  14 november 

21 november  5 december  19 december 

 

In oktober en november extra vergaderingen over begroting. 

 

 

 

beluisteren via de LIVE-knop op https://etten-leur.notubiz.nl 

 

Locatie: Publiekshal Stadskantoor  

De Raad luistert is voorlopig nog online 

 

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.  

https://etten-leur.notubiz.nl/
https://etten-leur.raadsinformatie.nl/live
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Contactgegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden en burgerleden D66 Etten-Leur (periode 2018-2022) 

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

Nikita van Dieën 06-81146256 nikita.van.dieen@d66etten-leur.nl  Raadslid 

Ron Dujardin 06-21853490 ron.dujardin@d66etten-leur.nl Burgerlid 

Robert Prins 06-24859652 robert.prins@d66etten-leur.nl Steunfractielid 

Piet Freijee 06-12876029 piet.freijee@d66etten-leur.nl Steunfractielid 

Erik Vissers 06 53701663 erik.vissers@d66etten-leur.nl burgerlid 

Fractie D66 Etten-Leur Postadres fractie : 
  Schuttershof 58 
  4871 LL Etten-Leur  

  fractie@d66etten-leur.nl 

Bestuur 
Emma Laurijssens 06 43981937 voorzitter@d66west-brabant.nl  Voorzitter 

Eva van Engelenhoven 06 53234208 secretaris@d66west-brabant.nl  Secretaris 

Alja Wiers 0168 464979 penningmeester@d66west-brabant.nl  Penningmeester 

Cees van Rees 06 53319052 campagne@d66west-brabant.nl   Campagne 

Ina Roelvink 06 2086 9870 leden@d66west-brabant.nl  Ledencontact 

Stefan Dekkers 06 10800017 communicatie@d66west-brabant.nl  Communicatie 

D66 afdeling Etten-Leur Postadres afdeling  
Bazuinlaan 93  

  4876 AD Etten-Leur  

  secretaris@d66west-brabant.nl 

    

 
 

D66 Etten-Leur vind 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.d66.nl  

 

 

 

 

 

 
Website afdeling:  https://westbrabant.d66.nl/  
Bankrekening : NL19 RABO 0113573812
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