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Blik in de toekomst: Etten-Leur in 2030
Etten-Leur heeft het gewoon gedaan!
Op 20 maart stelde de gemeenteraad de
Toekomstvisie Etten-Leur 2030 vast. Daarin staat wat voor gemeente Etten-Leur
wil zijn in 2030. De visie is opgesteld op
basis van veel informatie. Informatie over
allerlei trends en ontwikkelingen die op
Etten-Leur afkomen, maar ook informatie
over wat de inwoners van Etten-Leur vinden en willen.
Het is belangrijk om een toekomstvisie op te
stellen, omdat we daarmee met elkaar bepalen welke ontwikkelrichting wordt gekozen
en afspreken waar we de komende jaren aan
moeten werken. Als we allemaal een andere
kant op willen, komen we nooit op hetzelfde
punt uit. Nu is in ieder geval duidelijk waar
Etten-Leur voor wil gaan.
Natuurlijk zal er onderweg nog van alles
gebeuren waar we geen of weinig invloed op
hebben. Toch spreken we nu af dat we - wat
er ook gebeurt - proberen vast te houden
aan het toekomstbeeld dat we met elkaar
hebben opgesteld. Dat is het doel van de
toekomstvisie: een gezamenlijke richting en
een gezamenlijk doel voor de toekomst.
November 2011: de week van de toekomst
We spraken met inwoners en mensen uit het
onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vroegen via onze Facebookpagina om reacties en meningen. Een
burgerpanel van Etten-Leurenaren vroegen
we om hun mening over Etten-Leur nu en in
de toekomst van Etten-Leur. We verdiepten
ons in de langetermijn koers van de regio en
de provincie en de landelijke ontwikkelingen.
En we verzamelden informatie over allerlei
trends en ontwikkelingen die de komende
jaren op ons afkomen.
December 2011: drie varianten
In december maakten we drie varianten op
basis van alle informatie die was verzameld.
De drie varianten waren nodig om een aantal
denkbare ontwikkelingen van Etten-Leur te
schetsen: Etten-Leur als lokale speler, EttenLeur als partner in de regio en Etten-Leur op
weg naar West-Brabantstad. De varianten
hebben ons geholpen om de Toekomstvisie
verder in de steigers te zetten.
Januari 2012: peiling mening inwoners
In januari hebben de gemeenteraadsleden
een telefonische enquête gehouden onder
een aselect samengestelde groep inwoners
van Etten-Leur. Uiteindelijk hebben van de
800 gebelde mensen er 446 meegedaan aan
de enquête. Dat is een respons van 55,8%.
Februari 2012: formuleren visie
In februari is alle verzamelde informatie
samengebracht in een conceptvisie. Deze
conceptvisie is besproken met mensen uit
het onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Op basis van deze bespreking is de visie
afgerond en door het college van b&w aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 20 maart de Toekomstvisie
vastgesteld.

Uitwerking toekomstvisie
vanuit uitgangspunten

Vanuit de vier uitgangspunten is in de toekomstvisie beschreven hoe Etten-Leur eruit ziet in 2030 op
het gebied van dienstverlening, op sociaal gebied
en op het gebied van de fysieke ruimte. Met een
aantal sprekende voorbeelden wordt duidelijk wat
voor gemeente Etten-Leur is in de toekomst. Hier
leest u enkele passages uit de Toekomstvisie. Het
volledige document is te vinden op www.ettenleur.nl bij Actueel > Etten-Leur 2020.
Dienstverlening op maat
“Goede dienstverlening is snel, goedkoop en op
de persoon afgestemd. Het werkt gemakkelijk en
mensen hebben er dus geen last van. Er zijn verschillende oplossingen voor verschillende vragen.
Wie haast heeft, gaat voor een snelle oplossing.
Wie niet langs kan komen, laat het thuis bezorgen. En wie de tijd heeft, kiest voor de goedkope
manier. Inwoners komen dan ook zelden meer
naar het centrale stadskantoor. De burger bepaalt
uiteindelijk op welke manier hij contact wil hebben met de gemeente: de burger regelt in 2030
het liefst zijn zaken met of bij de meest logische
partner die past bij de vraag. Bij de garage over
zaken die te maken hebben met het kopen van
een auto, bij de aannemer de zaken die te maken
hebben met bouwen.“
Ontmoetingspunten in de buurt
“Her en der in de gemeente zijn ontmoetingspunten in de brede scholen waar je naar toe kunt
als je informatie nodig hebt, of een persoonlijk
gesprek wilt met iemand van de gemeente of een
andere instantie zoals zorginstanties of wooncorporaties. Iedereen kan binnenlopen en met elkaar
en met gemeente in gesprek gaan over ideee?n,
initiatieven en problemen in de wijk. De gemeente
neemt nog steeds het initiatief om bijvoorbeeld
een wijkgesprek te organiseren om alle ideee?n
en problemen in de wijk te bespreken met de
inwoners en af te spreken wie wat gaat doen om
het aan te pakken. “
Kennen, ontmoeten, helpen
“Onze inwoners hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving opgepakt. Zij
helpen hun familie, buren en vrienden. Zij zetten
zich in voor de leefbaarheid van hun eigen buurt.
Zij zetten zich in als vrijwilliger in onderwijs en
het brede verenigingsleven, zoals sport en cultuur. Daar waar de mogelijkheden van de eigen
verantwoordelijkheid ontoereikend zijn, faciliteert
en creëert de gemeente - bij voorkeur in partnerschap met anderen - op een proactieve wijze de
juiste randvoorwaarden. Technologie en innovatie
in de zorg in projecten zoals ‘Buur voor Buur(t)’, ‘
Zorg voor elkaar’, ‘Brabant Connect’ en toepassing van domotica (technologische en innovatieve
hulpmiddelen in huis) hebben gezorgd voor een
belangrijke impuls in de wijze waarop mensen
zichzelf en anderen kunnen helpen.“
Basisvoorzieningen cultuur, toerisme,
recreatie, vrije tijd
“Het cultureel aanbod is behouden door onder
andere de intrede van het cultureel ondernemerschap en creatieve samenwerking tussen de
lokale aanbieders en aanbieders in de regio. Het
aanbod op het gebied van cultuur beweegt mee
met de vraag van de doelgroepen. Of het nu gaat
om een smartlappenkoor of een leesclub: vraag
en aanbod groeien steeds naar elkaar toe.“

Het sociale hart van de wijk
“Het brede school concept is in 2030 intussen
een bewezen concept en doorontwikkeld tot het
sociale hart van de wijk. In heel Etten-Leur hebben
kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen
tot zelfstandige volwassenen die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven. Het cultuur-, sport- en natuuronderwijs
heeft een vaste plaats binnen het lespakket van de
scholen, naast taal- en rekenonderwijs, gekregen.
Er is een volwaardig aanbod van verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Hiermee krijgen
jongeren een goede basis voor de toekomst. De
centrale ligging van Etten-Leur in West- Brabant
en de samenwerking tussen de 5 O’s heeft geleid
tot meer vormen van beroepsonderwijs in EttenLeur.“
Accent op kwaliteit en zelfstandig wonen
“Schoenmakershoek-Oost, de Streek en Haansberg-Oost zijn in 2020 gerealiseerd. De ontwikkeling van eigentijdse, groene woonclusters in
het gebied Hoge Haansberg staat startklaar. De
aandacht is steeds meer verschoven naar binnenstedelijke vernieuwing, waarbij het accent ligt
op kwaliteitsverbetering en niet op verdichting.
Dat geldt voor zowel de gebouwde omgeving
als voor de openbare ruimte. Dit sluit helemaal
aan bij de woonwensen en de samenstelling van
de Etten-Leurse bevolking in 2030. Het eigen
woningbezit neemt toe en de Etten-Leurenaar
investeert meer in zijn eigen woning. Dat leidt tot
verbetering in comfort en klimaat. Iedere woning
is energieneutraal en zonodig voorzien van domotica (technologische en innovatieve hulpmiddelen
in huis). Daardoor kunnen mensen lang zelfstandig
(blijven) wonen.”
Openbare ruimte is gedeelde
verantwoordelijkheid
“De gemeente Etten-Leur heeft als eigenaar
van de openbare ruimte haar belangrijke rol als
regisseur gehandhaafd. Wel is het overleg met
de gebruikers aanzienlijk geïntensiveerd. Doordat
alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor de
leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte,
komt de samenwerking prima uit de verf. Dit biedt
ook kansen om problemen in de openbare ruimte
op te lossen. In oudere wijken vindt vernieuwing
plaats, waarbij er geen sprake is van verdichting maar van vernieuwing en verbetering. Het
openbaar gebied is duurzaam ingericht en wordt
duurzaam verlicht.“

Hoe realiseren we de Toekomstvisie: de takendiscussie
De toekomstvisie is zoveel als mogelijk gebaseerd op ontwikkelingen die we kunnen voorzien, en op de wens van
inwoners om zoveel als mogelijk het niveau van onze voorzieningen op dit moment te behouden. Natuurlijk is het
moeilijk om in de toekomst te kijken, en er zullen ongetwijfeld nog ontwikkelingen op ons afkomen die we nu
nog niet kennen. Met het besluit van de gemeenteraad is de Toekomstvisie Etten-Leur 2030 het vertrekpunt van
waaruit de gemeente zal werken. Nu is natuurlijk de eerste vraag: hoe realiseren we de toekomstvisie? Daarom
start de gemeente nu de takendiscussie op. Dat betekent dat de gemeente kritisch naar haar takenpakket zal
kijken. Het is duidelijk dat voor iedereen de financiële situatie moeilijker is dan een aantal jaren geleden, dus willen we de Toekomstvisie realiseren dan zullen we het samen moeten doen. Op dit moment brengt de gemeente
het eigen takenpakket in beeld, en zullen de eerste gesprekken met partners worden opgepakt. Op 17 april zijn de
eerste partners uitgenodigd. Wilt u ook meepraten over deze
takendiscussie, dan bent u van harte welkom om van 19 uur tot 21
Zie www.etten-leur.nl
uur in de kantine van een van de leshuizen van de KSE.
Actueel >
U kunt zich aanmelden bij Anja Rommers via anja.rommers@etten-leur.nl of telefonisch
Etten-Leur 2020
076 50 24 445

Verkeer en mobiliteit
“Etten-Leur heeft ingezet op verbetering van het
bestaand wegennet. De nadruk lag daarbij op de
verkeersveiligheid en het oplossen van knelpunten op het gebied van parkeren. Etten- Leur heeft
maximaal ingezet op het faciliteren van hybride en
elektrische auto’s door middel van oplaadpunten.“

Belangrijkste uitgangspunten
Toekomstvisie

Er zijn vier belangrijke uitgangspunten voor de
Toekomstvisie, vier centrale thema’s die telkens terugkomen. Deze vier punten zijn steeds
bepalend geweest voor de blik op de toekomst
van Etten-leur.
1. 
Het gaat om mensen: de wensen en
behoefte van onze inwoners staan centraal.
2. Het gaat om samenwerking: er zijn slimme
verbanden tussen diverse partijen.
3. Het gaat om balans: Etten-Leur staat een
duurzame ontwikkeling voor.
4. Het gaat om een andere rolverdeling: er is
een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen inwoners, gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.
Mensen
De gemeente geeft maximale ruimte aan
inwoners zodat zij hun behoefte en wensen
zelf kunnen realiseren. Mensen zijn zelfredzaam en willen die ruimte ook hebben. Voor
degene die niet volledig zelfredzaam is, helpt
de gemeente eerst om de eigen kracht van
mensen te versterken. Als dat niet voldoende
is, zorgt de gemeente voor extra ondersteuning.
Samenwerking
In de toekomstvisie hebben we het over de
5 O’s: Onderwijsinstellingen, Ondernemers,
maatschappelijke Organisaties, Onze inwoners en de Overheid. In de toekomst zullen
deze 5 O’s veel meer samenwerken dan nu al
het geval is. Iedere O heeft zijn eigen kracht en
levert vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid een
bijdrage aan de samenleving. Ook de samenwerking in de regio is verder gegroeid.
Balans
Duurzame ontwikkeling gaat niet alleen over
natuur en milieu, maar over balans tussen
natuur, mens en economische ontwikkeling.
De verbetering van het een, gaat niet ten koste
van het andere. Er is sprake van balans en
daarom zijn de ontwikkelingen en verbeteringen ook blijvend houdbaar.
Andere rolverdeling
De rol van de overheid, en dus ook van de
gemeente Etten-Leur, zal in de toekomst sterk
veranderen. De 5 O’s die eerder al genoemd
zijn, werken op basis van gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid en vertrouwen samen,
waardoor de rol van de gemeente kleiner zal
worden. De taak van de gemeente is vooral
het zorgen voor een aantal basisvoorzieningen,
en voor een vangnet voor diegenen die dat
nodig hebben. Een aantal andere taken zal
in de toekomst door andere partijen worden
opgepakt.

