ETTEN-LEUR DOET HET GEWOON

Toekomstvisie Etten-Leur

20 maart 2012

Voorwoord
Sinds de vaststelling van de Toekomstverkenning Etten-Leur in Meervoud en de daaruit
voortvloeiende visie ‘verder groeiend Etten-Leur’ in het jaar 2000, is er veel veranderd.
Zonder uitputtend te willen zijn, verwijs ik hierbij naar de realisatie van het Centrumplan, de
realisatie van de Parklaan, de opkomst van sociale media, de kredietcrisis en de daaruit
voortvloeiende economische crisis, de stagnatie van de woningmarkt, de veranderende rol
van de gemeente op het gebied van de ondersteuning van onze inwoners en grote
decentralisatieopgaven vanuit het Rijk naar de gemeente als eerste overheid. De vele
veranderingen die het afgelopen decennium hebben plaatsgehad en zich aandienende
trends en ontwikkelingen, maken het opstellen van een nieuwe actuele toekomstvisie
wenselijk. Deze visie helpt ook bij het maken van keuzes voor in de toekomst uit te voeren
taken.
De visie
Voor u ligt de toekomstvisie die is geformuleerd in het kader van het project
‘Toekomstverkenning Etten-Leur 2020’. Deze visie geeft een antwoord op de vraag wat voor
gemeente Etten-Leur wil zijn in 2020 met een doorkijk naar 2030. De visie geeft richting aan
de ambities van Etten-Leur voor de komende jaren en vormt de ‘stip op de horizon’ die als
leidraad dient voor de keuzes die de komende jaren moeten worden gemaakt. Bij een visie
behoort uiteraard een aantal relativerende opmerkingen, te weten:
 De visie is interactief tot stand gekomen en zoveel als mogelijk zijn voorziene trends en
ontwikkelingen in beeld gebracht. Niemand kan echter in de toekomst kijken.
Ontwikkelingen gaan steeds sneller en er zullen in 2020 zeker trends en ontwikkelingen
zijn die door geen van de deelnemers aan het interactief proces nu zijn voorzien. Laat
staan dat er rekening mee kon worden gehouden. Ter illustratie: wie had vijf jaar geleden
voorzien dat de tabletcomputer zijn intrede zou doen en anno 2012 al zo populair zou zijn
dat deze de werkwijze van veel mensen fors zou hebben veranderd?
 De visie geeft de ambitie weer, vormt de stip op de horizon en is een hulpmiddel bij
integrale beleidsvorming en een bouwsteen voor op te stellen beleidsdocumenten. Het is
echter geen juridisch bindend beleidskader waaraan initiatieven van derden moeten
voldoen.
 Op weg naar 2020 en 2030 zullen we tegen dilemma’s oplopen. Dat zijn de momenten
waarop de gemeente en haar partners een keuze moeten maken hoe om te gaan met de
situatie. Deze visie biedt een houvast, een richting, waaraan de beslissers zich kunnen
spiegelen bij de overwegingen om tot de juiste keuzes en besluiten te komen. Enkele
dilemma’s zijn ter illustratie bij de visie opgenomen.
 De visie is niet financieel doorgerekend. Of alle noodzakelijke gemeentelijke
investeringen in het kader van het realiseren van de visie gedaan kunnen worden, moet
dan ook worden bezien in het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus. Ook
investeringen van andere partners, die noodzakelijk zijn om de visie te realiseren,
moeten nog getoetst worden op haalbaarheid.
Het proces
Het proces om tot de visie te komen, is op 6 oktober 2011 gestart met het vaststellen door de
gemeenteraad van een opdracht waarin het proces is beschreven om een
toekomstverkenning uit te voeren en tot een toekomstvisie te komen. Dit proces is gestart
met de ‘week van de toekomst’ begin november 2011. In het kader van deze week zijn
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gesprekken gevoerd met inwoners, stakeholders en de ambtelijke organisatie. Ook is
informatie verzameld op basis van een discussie op facebook. Vervolgens is medio
november 2011 een digitaal burgerpanel gehouden. Alle verzamelde informatie bood inzicht
in relevante trends en ontwikkelingen en de uitdagingen waarvoor Etten-Leur zich gesteld
ziet.
Aan de hand van voornoemde informatie zijn drie varianten (mogelijke toekomstbeelden)
voor Etten-Leur ontwikkeld. Enerzijds geven de varianten zicht op mogelijke toekomsten voor
Etten-Leur en de consequenties van elke mogelijke toekomst. Anderzijds vormen deze
varianten inspiratie voor het formuleren van een actuele visie. Begin 2012 hebben de raadsen burgerleden een telefonische enquête gehouden onder een aselecte groep inwoners.
Deze enquête geeft een representatief beeld van de voorkeuren van inwoners bij de te
maken keuzen in het kader van de toekomstvisie. De enquête vormt daardoor een belangrijk
fundament voor de toekomstvisie.
Op basis van alle input die tot medio januari 2012 is verzameld, is de bijgevoegde
toekomstvisie geschreven. Deze visie beschrijft wat voor gemeente Etten-Leur in 2020 met
een doorkijk naar 2030 wil zijn. De visie is medio februari 2012 besproken met stakeholders.
Op basis van deze bespreking is een aantal aanscherpingen en verduidelijkingen in de
conceptvisie aangebracht. In het overleg met de stakeholders is onderschreven dat de visie
de basis vormt voor het intensiveren van de samenwerking tussen onze inwoners,
ondernemers, onderwijs, (maatschappelijke) organisaties en overheid (de vijf O’s). Vanuit
deze visie zullen dan ook samen met onze partners activiteiten worden opgepakt, die
bijdragen aan de realisatie daarvan. Op 20 maart 2012 is de toekomstvisie vastgesteld door
de gemeenteraad.
Uiteraard is het gemeentebestuur iedereen die een bijdrage aan de toekomstverkenning en
de toekomstvisie heeft geleverd zeer erkentelijk voor de inbreng. Het gemeentebestuur
spreekt ook de hoop uit dat onze inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke
organisaties de ambitie van de visie onderschrijven en samen met de gemeente de
activiteiten op willen pakken die nodig zijn om deze visie te realiseren. Initiatieven van
anderen daarbij juichen wij toe. Waar nodig nemen we onze eigen verantwoordelijkheid
vanuit onze rol als overheid.
Mevrouw H. van Rijnbach-de Groot,
Burgemeester.
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Leeswijzer
In dit document vindt u de toekomstvisie van Etten-Leur. Hierin staat wat voor gemeente
Etten-Leur in 2020 wil zijn. Hierbij wordt tevens een doorkijk gemaakt naar 2030. De
toekomstvisie vormt het eindresultaat van de toekomstverkenning die tussen oktober 2011
en januari 2012 is uitgevoerd.
De visie is op interactieve wijze tot stand gekomen. De informatie die uit dit interactieve
proces naar voren is gekomen is samengevat in een aantal bijlagen. In deze bijlagen kunt u
de onderbouwing vinden voor de in de visie gemaakte keuzen. Er is een analyse gemaakt
van relevante beleidsdocumenten, die zijn weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2 zijn trends
en ontwikkelingen geschetst. De bijlagen 3 en 4 geven een beschrijving van Etten-Leur
anno 2012. Bijlage 5 geeft de in het kader van het proces ontwikkelde varianten weer.
Bijlage 6 laat de resultaten van de telefonische enquête zien. In bijlage 7 staan de resultaten
van het burgerpanel weergegeven. Bijlage 8 geeft een weergave van benchmarkgegevens
uit ‘waar staat je gemeente’ waarin de cijfers van de gemeente in 2011 onder de titel ‘Blik
van burgers’ vergeleken worden met het gemiddelde alle gemeente in Nederland, het
gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare grootte en het gemiddelde van alle gemeenten
in Noord-Brabant.
De lezer die alleen kennis wil nemen van de visie kan zich beperken tot het lezen van de nu
volgende visie. Deze toekomstvisie is geschreven door ons te verplaatsen naar wat in 2030
is bereikt en welke inspanningen door wie geleverd zijn om die visie (zo veel als mogelijk)
werkelijkheid te laten worden. De lezer die ook kennis wil nemen van de informatie die aan
de visie ten grondslag ligt en als nadere onderbouwing voor de visie dient, wordt
geadviseerd ook de bijlagen door te nemen.
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Blik in de toekomst: Etten-Leur in 2030
Etten-Leur heeft het gewoon gedaan!
Net als in 2011 is 92% van onze inwoners in 2030 nog steeds tevreden met Etten-Leur. Daar
zijn we met z’n allen trots op en daar hebben we ons allemaal fors voor ingespannen! De lat
lag hoog, maar Etten-Leur heeft lef getoond. We zijn er in geslaagd om het dorpse karakter
met de stedelijke voorzieningen te behouden. Dit ging echter allerminst vanzelf. Er was een
forse inspanning van alle partners nodig om samen de kwaliteiten van het woon-, werk-, leefen recreatieklimaat telkens aan te passen aan de veranderende eisen die de samenleving
hieraan stelde. We hebben gebruik gemaakt van de (technische) ontwikkelingen die steeds
meer mogelijk maakten. Etten-Leur is er als gemeenschap in geslaagd om de samenwerking
met onze inwoners, onderwijsinstellingen, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en
overheid (de 5 O’s) te vinden. Met succes werken we samen permanent aan een omgeving
waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. De regionale positie van Etten-Leur
op het gebied van wonen, werken en voorzieningen is behouden en zelfs versterkt.
De gemeentelijke organisatie heeft op een ondernemende, flexibele, klantgerichte en
innovatieve wijze ingespeeld op de ontwikkelingen. De samenwerking met de 5 O’s is
geïntensiveerd. Excellente dienstverlening is vanzelfsprekend. De rol van de overheid is
sterk veranderd. Inwoners en bedrijven nemen meer verantwoordelijkheid en regelen meer
dingen zelf. Door dit alles is de gemeente erin geslaagd om, ondanks teruglopende
(rijks)middelen, het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden.
Essentiële uitgangspunten: waar gaat het over?
Het gaat over mensen!
De wensen en behoeften van onze inwoners staan centraal. We luisteren naar de wensen
van de mensen en zetten actief in op het (nog) beter leren kennen van hun behoeftes.
De gemeente creëert maximale ruimte zodat inwoners hun eigen behoefte en wensen zelf
kunnen realiseren. Zij willen zelf de regie voeren over de invulling van hun eigen leven en de
keuzes die zij daarin maken. Mensen zijn zelfredzaam en willen die ruimte ook hebben. Bij
degene die niet volledig zelfredzaam is, zet de gemeente eerst in op het versterken van de
eigen kracht. Daar waar dit niet voldoende is, zorgt de gemeente voor extra ondersteuning.
Het gaat over samenwerking!
Slimme verbanden tussen diverse partners zijn tot stand gekomen. De 5 O’s hebben, ieder
vanuit de eigen kracht, deze samenwerking gezocht en versterkt. Deze samenwerking werd
gezien als een logisch vervolg op de samenwerking die in het eerste decennium van de 21e
eeuw vorm heeft gekregen. De samenwerking was toen een noodzakelijke voorwaarde om
de maatschappelijke opgaven op een betaalbare wijze te realiseren. Bindend besturen was
het motto. Het gaat hierbij om sturen op verantwoordelijkheden die ieder in de samenleving
heeft, en de regie voeren als dat nodig is. Dit leidde ertoe dat onze partners meewerkten aan
de realisatie van deze visie. Allerlei partijen in de Etten-Leurse samenleving en in de regio
hebben daar waar mogelijk aansluiting gezocht bij elkaars ambities. Dit is zeer succesvol
gebleken. Ook onze inwoners hebben fors bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale
gemeenschap.
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Intergemeentelijke samenwerking is gezocht om taken effectiever of efficiënter op regionale
schaal uit te voeren. Essentieel uitgangspunt was dat hiermee onze inwoners beter bediend
konden worden. Voor die opgaven waar samenwerking tussen de negentien gemeenten in
de regio West-Brabant noodzakelijk was, is daartoe ook besloten. Daar waar een kleiner
schaalniveau voldoende was, is de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven.
Voorbeelden daarvan zijn de vergaande samenwerking op het gebied van de economie, de
volkshuisvesting, de gemeentelijke bedrijfsvoering en de wijze waarop vorm is gegeven aan
gedecentraliseerde rijkstaken, zoals jeugdzorg, AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen.
Het gaat om balans!
Etten-Leur staat een duurzame ontwikkeling voor. Inspiratie daarvoor heeft de gemeente
gevonden in de driehoek ‘ Planeet – Persoon – Profijt ’, die wereldwijd als belangrijke
voorwaarde bij ontwikkeling wordt gezien. Het komt neer op balans tussen het bevorderen
van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (Planeet), van het lichamelijke en geestelijke
welzijn van de inwoners (Personen) en een gezonde economische ontwikkeling (Profijt). De
verbetering van het ene is in Etten-Leur niet ten koste gegaan van het andere. De
ontwikkeling van Etten-Leur is dusdanig in balans en daardoor houdbaar gebleken. Er is
geen sprake van afwenteling in de tijd (toekomstige generaties) of ruimte (andere locaties
binnen de gemeente of omliggende locaties/regio’s). Ook de Strategische Agenda WestBrabant is overigens van dit integrale principe uitgegaan bij de benadering van
maatschappelijke vraagstukken. In lijn met de regionale uitgangspunten is een duurzame
regio West-Brabant gerealiseerd.
Het gaat om andere rollen!
De rol van de overheid, en dus ook van de gemeente Etten-Leur, is na 2012 sterk veranderd.
Er is een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen onze inwoners,
gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.
De taak van de gemeente is het garanderen van bepaalde basisvoorzieningen en een
vangnet zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Daarnaast is de gemeente daar waar
nodig een proactieve verbinder geweest tussen de 5 O’s. Gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen vooraf overeengekomen kaders zijn daarbij de
belangrijkste uitgangspunten geweest. De zorg van mensen voor zichzelf, maar ook de zorg
voor anderen, heeft de gemeente meer teruggelegd in de samenleving. De nieuwe verdeling
wordt duidelijk in de afgebeelde piramide. De piramide symboliseert de mate van
zelfredzaamheid, waarbij de in de piramide weergegeven vierhoek de rol van de gemeente
weergeeft.
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Aan de basis van deze piramide is sprake van volledige zelfredzaamheid en van het nemen
van eigen verantwoordelijkheid door onze inwoners. De brede basis wordt gevormd door de
ondernemende burgers zelf. De gemeente vertrouwt op de eigen kracht van onze inwoners
en de kracht van de netwerken die zij zelf hebben opgebouwd. Het initiatief ligt bij de
individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen, onderwijs, maatschappelijke
organisaties en actieve ondernemers. Zij weten elkaar te vinden op thema’s en mobiliseren
in wisselende samenstellingen hun krachten. Was in 2012 de gemeente nog actief aan deze
basis, in 2030 is dit niet meer het geval.
Het midden van de piramide geeft de rol aan van de
gemeente in samenwerking met onze partners. Samen
versterken zij met relatief beperkte inspanningen en
ondersteuning vanuit de (directe) omgeving van de inwoners
de eigen kracht van de inwoners. Die ondersteuning, praktisch dan wel financieel, is bij
voorkeur kortdurend, aanvullend en zo licht mogelijk. Er zijn geen financiële ‘schotten’ meer
voor verschillende beleidsvelden. Met de beschikbare middelen kan gedaan worden wat
nodig is. De gemeente zorgt in samenwerking met partners voor basisvoorzieningen. Dit zijn
voorzieningen waarop iedere inwoner recht heeft en die binnen de gemeentegrenzen
aanwezig zijn. Overige voorzieningen, niet zijnde basisvoorzieningen, zijn in samenwerking
met de regio beschikbaar. Dit geldt voor alle soorten voorzieningen zoals onderwijs, wonen,
sport, het culturele veld en recreatieve voorzieningen.

Dilemma:
Regie houden versus loslaten

Aan de top van de piramide bevinden zich de inwoners voor wie (volledige) zelfredzaamheid
niet haalbaar is en passende inzet (maatwerk) van gemeente en partners in het
maatschappelijk veld noodzakelijk is. De gemeente is vaak financierder en
uitvoerder/opdrachtgever en fungeert indien nodig als vangnet voor mensen die dat nodig
hebben.
Wat voor gemeente is Etten-Leur geworden?
In de volgende drie onderdelen staat wat voor gemeente Etten-Leur is geworden in 2030.
Wat hebben we bereikt, uitgaande van de essentiële uitgangspunten die hiervoor
beschreven zijn. Het gaat om Etten-Leur op het gebied van dienstverlening, netwerken,
samenwerken, participatie (de bestuurlijke omgeving), welzijn, zorg, sport, cultuur, veiligheid,
recreatie (de sociale omgeving) van wonen, werken, natuur, verkeer, openbare ruimte (de
fysieke omgeving).
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De bestuurlijke omgeving in 2030
Dorps karakter
In netwerken gaan in 2030 eigenbelang en groepsbelangen hand in hand. De burger zoekt
nu niet alleen via de computer zijn netwerk. Fysieke netwerken zijn zeker zo belangrijk
geworden. De vaste sociale structuren die in 2012 zo normaal waren, zijn veranderd.
Inwoners focussen zich nu veel meer op kleinere eenheden rond hun leefomgeving: van
stad, naar wijk, naar buurt. Het gebied waar ze zich om bekommeren en mee identificeren is
weliswaar steeds kleiner, de betrokkenheid is groter geworden. Mensen lopen in hun eigen
directe omgeving tegen maatschappelijke problemen aan. Om die op te lossen moeten ze in
gesprek gaan met anderen en met de gemeente.
Tegelijk laten mensen zich door de mogelijkheid van virtuele
netwerken niet meer beperken door afstanden. Er is meer
contact met mensen over de hele wereld dan ooit tevoren. Deze
contacten zijn in het algemeen vrijblijvender dan het contact in
de eigen buurt. Inwoners hebben steeds meer behoefte
gekregen aan de lokale cultuur. De lokale identiteit oftewel het dorps karakter is in Etten-Leur
sterk gegroeid.

Dilemma:
Kan de overheid haar snel
lerende burgers bijhouden?

Meedoen, meepraten, meebeslissen
Veel verschillende kanalen, ook kanalen van buiten de gemeente, worden gebruikt om over
thema’s te praten. In 2012 was ‘BuitenBeter’ nog een uniek verschijnsel, maar in 2030 zijn dit
soort particuliere initiatieven niet meer weg te denken. De informatie die via deze kanalen
vrijkomt, is ook interessant voor de gemeente. Daar kan ze namelijk haar besluitvorming en
beleid op afstemmen. Steeds vaker zullen mensen elkaar vinden in sociale netwerken om
samen te werken, te leren of open te innoveren. En steeds meer organisaties maken effectief
gebruik van de stem van mensen. De gemeente stelt actief informatie en data ter
beschikking waarmee apps en andere nuttige toepassingen worden ontwikkeld. Rond steeds
meer onderwerpen zal geparticipeerd worden. Het gaat ook steeds meer over
becommentariëren, beoordelen, combineren en verspreiden of doorsturen. Alles bij elkaar
vormt het een explosie aan communicatie-informatie. Dit geeft de gemeente veel informatie
over de mening van de burgers.
Burgers zijn betrokken en op de hoogte. MijnOverheid.nl is niet meer weg te denken. De
inwoner ontvangt in zijn persoonlijke omgeving op maat gesneden nieuws over lokale
ontwikkelingen en gemeentelijke activiteiten die specifiek voor hem of haar van belang zijn.
Directe toegang tot inspraakmogelijkheden is geregeld.
Het gemeentebestuur zal met name verantwoordelijk zijn voor zaken die inwoners direct
raken. De verschuivingen van bevoegdheden naar andere bestuurslagen is in volle gang.
Dienstverlening op maat is bijna onzichtbaar
De samenwerking binnen de dienstverlening heeft veel betekend voor de flexibiliteit.
Systemen en processen zijn geïntegreerd. De gemeente werkt nauw samen met andere
gemeenten en overheden, ketenpartners, bedrijven en instellingen. De gemeente laat andere
partijen doen waar ze beter in zijn. Dat werkt efficiënt en komt tegemoet aan de hoge
ambities op het gebied van dienstverlening.
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Goede dienstverlening is snel, goedkoop en op de
Dilemma:
persoon afgestemd. Het werkt gemakkelijk en
Hoe houd je als gemeente een
mensen hebben er dus geen last van. Er zijn
gezicht met een perfecte, bijna
verschillende oplossingen voor verschillende
vragen. Wie haast heeft, gaat voor een snelle
onzichtbare dienstverlening?
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. De visie en strategie van een klantcontactcentrum wordt bepaald door betrokken
partijen en niet te vergeten de inwoners zelf!
Open en toegankelijk
De samenleving vraagt om transparantie. Men verwacht foutloze processen en diensten.
Zodra er iets mis gaat wordt gezocht naar een verantwoordelijke en worden maatregelen
gevraagd en schadevergoeding geëist.
Inwoners hebben zelf meer toegang tot hun gegevens bij
de overheid. Ze beheren hun eigen gegevens. Dit brengt
Dilemma:
ook risico’s met zich mee op het gebied van
Openheid en toegang gegevens
informatieveiligheid en -beheer. Een BurgerServiceCard
versus beveiliging en privacy
met een biometrische identiteit geeft de mensen toegang
tot hun gegevens. Op basis van de gegevens in het dossier
en de digitale geschiedenis krijgen inwoners gevraagd en ongevraagd advies en tips. De
juistheid en rechtsgeldigheid van informatie is nog steeds een verantwoordelijkheid van de
gemeente. In 2030 is veilige en gewaarmerkte (online) uitwisseling van gegevens
vanzelfsprekend.
Ontmoetingspunten in de buurt
Er is veel veranderd in de jaren na 2012. Gemeentelijke producten en diensten worden
regionaal afgehandeld. De discussie over opschaling is aan de orde van de dag. Vanuit de
Rijksoverheid wordt ingezet op samenwerking. Inwoners van Etten-Leur maakt het niet uit.
De zaken zijn goed geregeld. De gemeente Etten-Leur is zelf een kleine organisatie
geworden die ervoor gekozen heeft met twee voeten in de wijken te staan. De gemeente is
veel meer aanwezig in de wijken. Letterlijk bij de inwoners ‘om de hoek’.
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 ideeën, initiatieven en problemen in de
wijk. De gemeente neemt nog steeds het initiatief om bijvoorbeeld een wijkgesprek te
organiseren om alle ideeën en problemen in de wijk te bespreken met de inwoners en af te
spreken wie wat gaat doen om het aan te pakken.
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Een gemeente die anno 2030 in contact wil blijven met haar inwoners, zal creatief moeten
zijn in het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. De identiteit en de zichtbaarheid van
een gemeente wordt ook nog eens belangrijker in deze context. Dit betekent dat je als
gemeente bewust bezig moet zijn met je imago in een samenleving die steeds informeler
wordt. Werd privatisering in eerste instantie doorgevoerd om de kosten te verlagen, al snel
bleek dat gemeenten zich beter op hun kerntaken konden concentreren na het afstoten van
bepaalde activiteiten. In 2030 is dat laatste nog steeds het uitgangspunt. De gemeente richt
zich op zaken waar zij het beste in is. Als marktpartijen beter zijn in bepaalde
werkzaamheden, dan mogen zij die uitvoeren. Graag zelfs.

10

Sociale omgeving in 2030
Kennen, ontmoeten, helpen
Etten-Leur is een sterke gemeente waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en helpen. Veel
vrijwilligers en verenigingen zorgen voor grote sociale betrokkenheid en saamhorigheid. Al
onze inwoners doen in 2030 mee aan de samenleving. Zij hebben een eigen huishouden,
onderhouden een sociaal netwerk en nemen deel aan de samenleving en de arbeidsmarkt.
Door te verbinden, te faciliteren en ontwikkelmogelijkheden te bieden, hebben wij naar
tevredenheid van onze inwoners de kwaliteit van het voorzieningenniveau op de
verschillende onderdelen van het sociale domein weten te behouden.
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.

Dilemma:
Elkaar helpen, veel persoonlijke
inzet versus schaarste vrijwilligers

Accent op faciliteren
De rol van de overheid is nog steeds belangrijk in het sociale domein. Maar er is intussen
wel een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen onze inwoners, professionele
instellingen en de gemeente. Voor de gemeente ligt het accent op samenwerken met
partners om (basis-)voorzieningen beschikbaar te houden en deze te faciliteren.
Maar wat betekent dat voor de verschillende onderdelen van het sociale domein?
Eigen kracht
We hebben maximaal ruimte gegeven aan en
Dilemma:
condities geschapen voor wijken en kleinere
Marktwerking versus
sociale verbanden zoals verenigingen, gezinnen
samenwerking
en individuen om zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor de kwaliteit van het eigen leven en
leefomgeving. Tegen de stroom van de individualisering in hebben we ingezet op behoud
van sociale cohesie. De gemeente staat daarom in 2030 met beide voeten midden in de wijk,
is gemakkelijk te bereiken en helpt inwoners met hun initiatieven.
Door het versterken van de eigen kracht en de intensivering van de samenwerking met
partners weet de gemeente de toename van de zorgbehoefte het hoofd te bieden. Wij, maar
ook onze ketenpartners, hebben de omslag gemaakt van claim- en aanbodgericht werken
naar vraag- en resultaatgericht werken. Eigen mogelijkheden en maatwerk zijn
uitgangspunten. Etten-Leur is dan ook zodanig ingericht dat iedereen met of zonder
beperking op een volwaardige manier kan meedoen. Wat onze inwoners zelf kunnen doen in
hun eigen omgeving en/of met hun eigen sociale netwerk staat centraal. Iedereen kan
zelfstandig deelnemen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
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beperking. Een punt dat onder andere vanwege de vergrijzing van toenemend belang is
gebleken.
Iedereen doet mee
Iedereen doet mee en is naar vermogen actief op de arbeidsmarkt. De gemeente is een
proactieve regisseur van de arbeidsontwikkeling van mensen. Ze werkt intensief samen met
de lokale/regionale werkgevers en onderwijs. Daardoor zijn vraag en aanbod op elkaar
aangesloten. Voor diegenen waarvoor dit op de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is, is er
eventueel beschut werk, of een uitkering, maar dat laatste gaat wel gepaard met activiteiten
in de samenleving.
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. Basisvoorzieningen, zoals bibliotheek en muzikale en
culturele vorming, zijn in Etten-Leur beschikbaar. Culturele voorzieningen met een
bovenlokale betekenis worden in regionaal verband afgewogen en gerealiseerd. Initiatieven
en investeringen op het terrein van toerisme en recreatie worden opgepakt door het
particulier ondernemerschap. Onze gemeentelijke rol beperkt zich tot een
voorwaardenscheppende en het leggen van verbindingen om tot een sterk toeristisch
product West-Brabant te komen.
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 WestBrabant en de samenwerking tussen de 5 O’s heeft geleid tot meer vormen van
beroepsonderwijs in Etten-Leur.
De brede school is meer het ontmoetingspunt in de wijk geworden. Iedereen kan daar
binnenlopen en met elkaar en met gemeente of andere instanties in gesprek gaan over
ideeën, initiatieven en problemen in de wijk. Er zijn ook vormen van vrijetijdsbesteding
mogelijk geworden. Centraal staat de ontmoeting met elkaar, het persoonlijke contact tussen
jong en oud.
Volwaardig aanbod sport
Er is een volwaardig sportaanbod beschikbaar. Voor het beheer en onderhoud van de
bestaande voorzieningen zijn minder middelen beschikbaar. Door de mogelijkheden van
privatisering, bijdragen van en samenwerking met verenigingen en door multifunctioneel
gebruik, wordt het mogelijk om met minder middelen het kwaliteitsniveau te handhaven.
Sporten is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde samenleving. Ondanks dat
individuele sporten zoals fitness, fietsen en hardlopen populairder zijn dan ooit, zijn de
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sportverenigingen populair vanwege hun sociale functie. Het is ook een manier om elkaar te
ontmoeten.
Veiligheid is van ons allemaal
De inzet van inwoners, gemeente en maatschappelijke partners (politie, woningcorporatie
etc.) heeft geleid tot een woon- en leefomgeving, waarin burgers zich veilig voelen. Dit
draagt bij aan het behoud van leefbaarheid, saamhorigheid en sociale cohesie in onze
gemeente. Juist in een tijd waarin de directe omgeving van mensen zo belangrijk is, zet
iedereen zich graag in voor de leefbaarheid en veiligheid in die omgeving. Het is een brede
opvatting dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.
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Fysieke omgeving in 2030
Etten-Leur heeft zich in 2030 gemanifesteerd als sterke gemeente, waar het goed werken,
wonen en recreëren is. Daarom heeft Etten-Leur zijn regionale positie weten te behouden en
zelfs op onderdelen versterkt.
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.

Dilemma:
Dit sluit helemaal aan bij de woonwensen en de
samenstelling van de Etten-Leurse bevolking in 2030. Er
wordt permanent gevolgd wat de woonwensen zijn van alle
Gaan we nu al sparen voor
groepen in de samenleving (bijvoorbeeld starters, senioren,
vernieuwing van woonwijken?
en arbeidsmigranten). 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. De thuiswerkplek heeft vaak een
prominente plaats in zowel de nieuwe als de bestaande woning gekregen.
In het begin van de 21ste eeuw heeft Etten-Leur fors geïnvesteerd in het upgraden en
vernieuwen van het maatschappelijk vastgoed. De gewenste maatschappelijke
voorzieningen op het gebied van sport, educatie, kinderopvang en ontmoeting zijn op peil en
bieden de gebruikers prima mogelijkheden om de gewenste activiteiten zelf vorm te geven.
Een aantal openbare gebouwen is geprivatiseerd.
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.
Werken
Door zijn centrale ligging in West-Brabant is Etten-Leur een aantrekkelijke vestigingsplaats
voor bepaalde sectoren zoals logistiek en distributie. Dit zijn ook sectoren die door de
toename van internetverkoop tot bloei zijn gekomen. Een aantal bedrijven in met name de
productiesector is verdwenen naar het buitenland. Vrijkomende terreinen zijn herontwikkeld
tot moderne en aantrekkelijke bedrijvenparken en er is een nieuw kleinschalig bedrijvenpark
gerealiseerd in samenhang met plannen voor de nieuwe woonclusters. Hierdoor is een
balans gevonden in de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en de uitgifte van
een nieuw bedrijventerrein. Etten-Leur speelt hiermee optimaal in op de lokale en regionale
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vraag naar bedrijventerreinen. Het heeft ook een krachtige impuls gegeven aan de lokale en
regionale werkgelegenheid.
Winkelen en funshoppen
Door toename van de internetverkoop is het
bestedingspatroon van mensen in winkelcentra
veranderd. Hierdoor zijn bepaalde winkels
Dilemma:
verdwenen en vervangen door andersoortige winkels
Worden aanloopstraten weer
en functies. Het winkelen heeft zich ontwikkeld tot
aantrekkelijke woonstraten?
funshoppen en recreatie met name op het gebied
van artikelen die men wil zien, voelen en beleven.
De winkeliers en ook de horeca-ondernemers hebben hier op ingespeeld. Etten-Leur heeft
zijn rol als regionaal shoppingcenter behouden en versterkt. Ondernemers hebben tijdig op
veranderingen in de markt ingespeeld. Etten-Leur heeft actief nieuwe winkels aangetrokken
die de plaats van verdwenen winkels konden innemen. De buurt- en wijkcentra hebben zich
ontwikkeld tot geconcentreerde eenheden met een supermarkt voor de dagelijkse
voorzieningen aangevuld met enkele andere zaken zoals een kapper of horecagelegenheid.
Verkeer en mobiliteit
In 2012 was uit studies al duidelijk dat het maximum van de automobiliteit binnen afzienbare
tijd bereikt zou worden. Het (toen nog) nieuwe werken en de ontwikkelingen van het
openbaar vervoer zorgden ook voor een verdere vermindering van het autogebruik. De grote
druk op het wegennet is in de loop van de tijd sterk gedaald. Vanuit de regio West-Brabant is
met succes ingezet op de aanleg van een goederenspoorlijn tussen Rotterdam en
Antwerpen. De druk op de spoorlijn door Etten-Leur is hierdoor aanzienlijk verminderd.
Investeringen in grootschalige infrastructurele ingrepen in Etten-Leur (zoals de spoortunnels
en de aanleg van de noordelijke randweg) zijn geschrapt vanwege het risico op onnodige en
onrendabele investeringen en onnodig beslag leggen op financiën, natuur en landschap.
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. EttenLeur heeft maximaal ingezet op het faciliteren van hybride en elektrische auto’s door middel
van oplaadpunten. Dit zijn ook landelijk inmiddels de meest verkochte types. Ook heeft de
(technologische) ontwikkeling van de andere vervoersmiddelen (zoals de fiets en het
openbaar vervoer) veel betekend. Deze bewegen zich elektrisch voort en ook in de
transportsector is deze trend zichtbaar. In 2030 zie je het positieve effect van deze
ontwikkelingen op de leefbaarheid in de gemeente duidelijk terug.
Het fietspadennet is in kwalitatieve zin verder verbeterd en uitgebreid met name voor wat
betreft de aansluiting naar de omliggende gemeentes. Ook de voetpaden zijn kwalitatief
verbeterd en voor iedereen heel goed te gebruiken.
Milieu, Natuur en Landschap
Door nieuwe technologieën zijn zowel de industrie als het verkeer en transport schoner en
stiller en dus veel beter voor het milieu. Dit heeft een positief effect op de woonomgeving.
Nieuwe technologieën hebben ook voor klimaatverbetering en comfort gezorgd in woningen
en bedrijven. Etten-Leur heeft vanaf het eind van de vorige eeuw nadrukkelijk ingezet op
duurzaamheid (windmolens, zonne-energie en reduceren van de energievraag) en is hard op
weg om energieneutraal te worden.
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De ecologische verbindingszones langs de Kibbelvaart, Laakse Vaart en Brandse Vaart en
de Groene Schakel zijn ontwikkeld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe
initiatieven voor de aanleg van ecologische verbindingszones. In samenspraak met – en met
inzet van – particuliere organisaties hebben deze ecologische verbindingszones vorm
gekregen en worden dan ook gezamenlijk in stand gehouden. Het Bestemmingsplan
Buitengebied heeft gezorgd voor een vitaal buitengebied met een goede balans tussen
agrarische belangen en belangen op het gebied van natuur- en landschap en recreatie.
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Bijlage 1: Etten-Leur en haar omgeving
Etten-Leur is in toenemende mate verweven met haar omgeving. Deze verwevenheid wordt
steeds sterker, omdat meer en meer sprake is van een netwerksamenleving. In de
netwerksamenleving zijn sociaal-organisatorische netwerken, ICT-netwerken en allerlei
fysieke netwerken en infrastructuren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelet hierop moet
bij het verkennen van de toekomst van Etten-Leur niet alleen gekeken worden naar EttenLeur zelf, maar moet ook de omgeving van Etten-Leur verkend worden. Tevens moeten
relevante trends en ontwikkelingen die in het netwerk plaatsvinden geschetst worden.
Onderstaand wordt eerst een omgevingsanalyse uitgevoerd en worden vervolgens trends en
ontwikkelingen geschetst waarbij de relevantie voor Etten-Leur wordt beschreven.
Omgevingsanalyse
Etten-Leur ligt centraal in de Rijn-Schelde-Maas-Delta. Internationaal gezien is deze Delta
centraal gelegen in de band van verstedelijkte regio’s die loopt van Zuidoost Engeland en het
Noordwest Europese deltagebied (Randstad - Vlaamse Ruit - BrabantStad) via het
Ruhrgebied en het zuiden van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar het noorden van
Italië (Piemonte). Etten-Leur heeft als onderdeel van de Rijn-Schelde-Maas-Delta een sterke
positie in een netwerk waarin productie, kennis en logistiek elkaar versterken. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de verstedelijkte regio’s steeds meer elkaars concurrenten zijn. Het is
dan ook zaak dat om de sterke positie in het netwerk te behouden door het behouden en
waar mogelijk verder uitbouwen van de concurrentievoordelen. Dit kan Etten-Leur uiteraard
niet alleen. Etten-Leur is daarbij afhankelijk van ontwikkelingen bij andere overheden
(Europa, Rijk en Provincie), ontwikkelingen bij organisaties, zoals lokale ondernemers en
onderwijs en ontwikkelingen bij onze inwoners.
Onderstaand zijn eerst de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau geschetst.
Daarna wordt aandacht besteed aan het regionale niveau.
Landelijk niveau
Het Regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid (2010-2014) geeft de hoofdlijnen weer
van de wijze waarop het kabinet Rutte beleid wil maken. Kernpunten uit dit akkoord zijn:
 De overheidsfinanciën weer structureel in evenwicht brengen door het doorvoeren
van hervormingen en bezuinigingen;
 Investeren om de concurrentiekracht van de economie te versterken;
 De overheid richt zich alleen op zijn kerntaken en geeft meer ruimte aan de
samenleving en het particulier initiatief. Inwoners worden daarom ook nadrukkelijk
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid;
 Taken van het bestuur worden zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd. Dit betekent
een decentralisatie van taken naar gemeenten waarbij een taakdifferentiatie op
gemeentelijk niveau vaker mogelijk wordt gemaakt;
 De regeldruk, met name voor professionals en burgers, en de interbestuurlijke lasten
worden verder verminderd;
 Versterking van de innovatiekracht van het bedrijfsleven is cruciaal voor de
economische ontwikkeling in de toekomst. Daarom wordt de samenhang tussen
kennis, wetenschap, toegepast onderzoek en innovatiebeleid versterkt. West en
Midden Brabant maken in dit kader deel uit van de ‘Maintenance Valley1’;
 De ambitie om te behoren tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld.

1

Maintenance Valley is een gebied waarin gekomen wordt tot een clustering van economische activiteit en kennis
die leidt tot hoogwaardige vernieuwende onderhoudsconcepten voor diverse bedrijfstakken.
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Provinciaal niveau
De Agenda van Brabant geeft een visie over de koers die de provincie Noord-Brabant de
komende jaren gaat inzetten. Dit op basis van besef dat de economische crisis dwingt tot
bezuinigingen en duidelijke prioriteiten, maar anderzijds ook het bepalen van de
investeringsstrategie van de Essent-gelden (vrijgekomen uit de verkoop van de aandelen
Essent die de provincie in bezit had).
De provincie Noord-Brabant kiest als richting één van haar sterke kanten: door middel van
verbindingen leggen en wilskracht een top kennis- en innovatieregio in Europa worden,
waarbij traditie (een goede leefomgeving) en technologie samen komen. De provincie
benoemd in haar agenda vier kerntaken waarop de provincie zich vooral zal richten om
bovenstaande te bereiken:
 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (in de breedste zin van dit begrip);
 Bereikbaarheid van de regio;
 Regionaal economisch beleid;
 Cultuur.
Tien voor Brabant is het bestuursakkoord (2010-2014) van de provincie Noord Brabant.
Hierin wordt uitgegaan van de in de Agenda van Brabant genoemde hoofdpunten. Daarnaast
worden de hoofdpunten op sommige vlakken ingevuld. De punten die het meest relevant zijn
voor Etten-Leur:
 Op gebied van industrie staat ontwikkeling hoog in het vaandel, maar wel vanuit het
principe van zuinig ruimtegebruik. Daarnaast wordt de ontwikkeling van logistiek park
Moerdijk voortgezet;
 De provincie zal op het gebied van infrastructuur samenwerken met andere overheden,
maar ook met bedrijfsleven;
 Ook vitaal platteland blijft een belangrijk uitgangspunt als het gaan om de ontwikkeling
van de leefomgeving;
 Op gebied van cultuur gaat de provincie voor het behoud van de Brabantse identiteit en
Culturele Hoofdstad 2018.
Deze relatief abstracte richting van de provincie betekent iets voor Etten-Leur en onze visie
op de toekomst. Net als de provincie als geheel is Etten-Leur als gemeenschap goed in het
leggen van verbindingen en ontbreekt het niet aan wilskracht. Etten-Leur bevindt zich als het
gaat om kennis en innovatie in de hoek van Brabant waar logistiek2 maintenance3 en
biobased economy4 de boventoon voeren.
Daarnaast wordt in de Agenda van Brabant duidelijk aangegeven dat ook leefomgeving heel
belangrijk is om de inwoners van Brabant te binden aan de provincie. Ook beschrijft de
Agenda van Brabant de keuzemogelijkheid om onderwerpen als gemeente zelf op te pakken
of dit in regionaal verband te doen. Kortom de Agenda van Brabant geeft richting, welke
invulling vraagt van de gemeente. De keuze die Etten-Leur hierin maakt, komt naar voren in
de toekomstvisie. Deze keuze wordt door de gemeenteraad gemaakt op basis van voorkeur
van onze inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en onderwijs binnen de
gemeente.

2

Logistiek betreft de integrale planning, organisatie, besturing, afwikkeling en controle van materieel
en goederen en de daaraan verbonden informatievoorziening, door de gehele keten dus van grondstof
tot eindproduct bij de gebruiker.
3
Maintenance betreft het onderhoud van kapitaalintensieve systemen (zowel goederen als
installaties) die een lange (langer dan 10 jaar) levensduur hebben.
4
Biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen
naar een economie die draait op biomassa als grondstof.
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Regionaal niveau
Etten-Leur maakt zoals hiervoor gezegd deel uit van de Rijn-Schelde-Maas-Delta met haar
beide mainports Rotterdam en Antwerpen. Aan deze strategische ligging ontleent Etten-Leur
haar kracht en potentie. De regionale schaal wordt overigens meer en meer de schaal voor
strategisch handelen. Op dat schaalniveau valt namelijk een combinatie van kwaliteiten te
mobiliseren die van belang zijn in het kader van de regionaal-economische concurrentie.
Succesvolle regio’s weten drie typen combinaties te realiseren:
 Regionale economische samenhang. Allereerst is een onderscheidende en
samenhangende combinatie van productiefactoren van belang. Daarbij gaat het niet
alleen om ruimte en investeringskapitaal, maar ook om goed toegeruste arbeidsmarkten,
een onderscheidende logistieke infrastructuur (multimodaal) en toegang tot
specialistische en vernieuwde kennis (innovatie). Toegespitst op de regio West-Brabant
is deze regionaal economische samenhang met name sterk op de gebieden logistiek,
maintenance en biobased enonomy.
 Combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’. ‘Harde’ factoren zijn direct verbonden met de
productiecapaciteit van bedrijven (onderling verbonden ketens van productie, innovatie
en waardetoevoeging). ‘Zachte’ factoren leveren in een meer indirecte of voorwaardelijke
zin hun bijdrage aan het vestigingsklimaat. Het gaat er hierbij om dat, hoewel de
belangen van het bedrijf, de werknemer en de regio uiteen kunnen lopen, gezocht wordt
naar een zodanige combinatie dat alle partijen voldoende redenen zien om mee te doen
aan een project of samenwerkingsverband.
 Combinatie van stad en land. Hierbij gaat het om stedelijke regio’s die in hun regionale
verband stad en land met elkaar weten te verbinden.
Om de drie voornoemde typen van combinaties te realiseren heeft de Regio West-Brabant
(RWB) de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 opgesteld. De Strategische
Agenda gaat uit van sociaal maatschappelijke, ecologische en economische dragers.
Onderstaand worden deze nader toegelicht en worden voor elk van deze dragers
uitdagingen geformuleerd.
Sociaal Maatschappelijke dragers
West-Brabant ziet zich in de (nabije) toekomst geconfronteerd met ontgroening en vergrijzing
en daardoor een tekort aan passende arbeidskrachten. Ook Etten-Leur wordt de komende
10 tot 20 jaar geconfronteerd met vergrijzing en (zij het in mindere mate) ontgroening. Dit
betekent dat we elke jongere hard nodig hebben en het dringend gewenst is dat elke jongere
zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt en inzet. Er moet echter ook werk zijn voor de groep
en dan niet alleen op HBO en WO-niveau. Immers, 70% van de jeugd komt met een VMBO
of MBO kwalificatie van school.
Vergrijzing betekent dat we elke oudere hard nodig zullen hebben door de bijdrage die hij,
bijvoorbeeld als vrijwilliger, kan leveren aan een vitale samenleving. Een goede gezondheid
stelt de oudere in staat zijn competenties ook na zijn pensionering optimaal in te zetten en
zijn leefomstandigheden naar eigen wens in te richten.
Vergrijzing en ontgroening leiden tot krapte op de arbeidsmarkt wat betekent dat er vanuit
andere delen van Europa arbeidskrachten hier komen werken. We zullen de mogelijkheid
moeten bieden om deze zogenaamde arbeidsmigranten goed te ondersteunen binnen de
bestaande arbeidsmarkt en binnen onze leefomgeving, met aandacht voor hun eigen cultuur.
Huisvesting voor tijdelijke en permanente arbeidsmigranten vraagt aandacht.
De veranderende samenstelling in de toekomst van de in de regio woonachtige bevolking
vraagt ook om extra aandacht voor het behoud van de leefbaarheid. Cultuur speelt hierbij
een belangrijke rol. De betekenis van cultuur is namelijk veelzijdig: cultuur staat voor kwaliteit
van leven, cultuur verbindt, cultuur is economie en cultuur vormt imago. Cultuur werkt als
motor voor ontwikkeling op allerlei terreinen, ook economisch. In West-Brabant – en zeker in
Etten-Leur – is gemeenschapszin een kernkwaliteit.
Op het gebied van de zorg ligt de uitdaging op het leveren van huisartsenzorg dicht bij huis
in combinatie met de introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen. In het onderwijs
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is er de uitdaging om goed gekwalificeerd personeel op te leiden en hen een goede
werkomgeving te bieden.
Ecologische dragers
Ecologie is typisch een onderwerp dat zich niet tot één gemeente beperkt. Denk bijvoorbeeld
aan wateren, natuurgebieden, maar ook recreatie en duurzaamheid. In de Strategische
Agenda West-Brabant is dit onderwerp dan ook uitgebreid opgenomen in de vorm van een
aantal speerpunten:
 Water als ordenend principe: Een veerkrachtig en robuust watersysteem, waarmee ook
de klimaatbestendigheid wordt bevorderd (ruimte voor de rivieren).
 Waterkwaliteit voor natuur en woongenot: Kwaliteit van en voldoende zoet water is
belangrijk voor de landbouw, recreatie, logistiek, volksgezondheid, industrie en natuurlijk
voor de drinkwatervoorziening.
 Biodiversiteit, koppeling natuur en recreatie: Duurzaamheid staat hierbij centraal. De
regio West-Brabant heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020 20% van de regionale
energiebehoefte duurzaam op te wekken.
 Biodiversiteit, koppeling natuur en recreatie: In de regio zijn een aantal grote
natuurgebieden, maar ook veel kleinere gebieden. Hier ligt een opgave voor de regio om
natuur en recreatie zo goed mogelijk samen te laten gaan. In Etten-Leur gaat het daarbij
om een verbinding te leggen van de Pannenhoef, via het Liesbos naar de Berk en de
Mark.
 Landbouw als duurzame ontwikkeling. De oppervlakte cultuurgrond is een belangrijke
drager voor bodem water en biodiversiteit. De grote variatie aan teelten levert een
bijdrage aan biodiversiteit. Dat geldt ook voor het randenbeheer en aanleg en beheer van
landschapelementen en projecten gericht op gezonde bodem en water.
Economische dragers
De economische dragers voor de regio West-Brabant zijn zoals al eerder aangegeven World
Class Maintenance, Logistiek en Biobased Economy. De uitdaging voor deze dragers is met
name gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde regionaal economische
samenhang.
Gemeentelijk niveau
Op 16 juni 2011 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde raadsprogramma getiteld
‘Bijsturen met tegenwind’ vastgesteld. In dit raadsprogramma is aangegeven dat de snel
veranderende wereld om ons heen kansen met zich meebrengt waarop moet worden
ingespeeld. In Etten-Leur heeft het accent de afgelopen decennia gelegen op het
ontwikkelen van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en voorzieningen. 40 tot 50 jaar na
de aanleg is het openbaar gebied van de woonwijken en bedrijventerreinen alsmede de
voorzieningen aan een aanzienlijke opknapbeurt toe is. Hieraan wordt invulling gegeven
bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van Beheren op Niveau. De komende jaren zien
we een accentverschuiving op ons afkomen waarbij het accent steeds minder zal komen te
liggen op ontwikkeling en steeds meer zal verschuiven naar beheer, waarbij dit beheer is
gericht op een duurzame leefomgeving. Het is zaak dat tijdig op deze veranderingen wordt
ingespeeld.
Nu het raadsprogramma, de strategische agenda West-Brabant, de agenda van Brabant en
het regeerakkoord op hoofdlijnen zijn beschouwd is de conclusie gerechtvaardigd dat er een
samenhang op hoofdlijnen bestaat tussen deze documenten. Deze samenhang vormt een
goede basis voor de nadere verkenning van de toekomst. Deze nadere verkenning vindt
plaats door eerst in het volgende hoofdstuk relevante trends en ontwikkelingen te schetsen.
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Bijlage 2: Relevante trends en ontwikkelingen
Belangrijke redenen voor het herijken van de toekomstvisie ‘Etten-Leur in Meervoud’ is een
aantal veranderingen dat in Etten-Leur is gerealiseerd (zoals het Centrumplan en de
Parklaan alsmede ontwikkelingen in de maatschappij, die in 2000 nog niet (voldoende)
voorzienbaar waren. Deze ontwikkelingen leiden tot complexe vraagstukken en
maatschappelijke opgaven die de gemeente in samenspel met onze inwoners en andere
organisaties moet oplossen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen
beschreven, waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van de nieuwe
visie.
Onderstaand zijn allereerst de maatschappelijke ontwikkelingen benoemd. Vervolgens wordt
ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen die voortkomen uit de maatschappelijke
ontwikkelingen.
Maatschappelijke ontwikkelingen
 Toename beschikbare informatie: Er is een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar,
via veel verschillende kanalen. Door de opkomst van sociale media en technologische
ontwikkelingen zal dit naar verwachting nog verder toenemen de komende jaren.
Daarnaast kan elke inwoner aan deze informatie zijn of haar eigen individuele
interpretatie geven, wat samenhangt met het volgende punt; de individualisering.
 Individualisering: Individualisering in de samenleving is niets nieuws, al vanaf de jaren ‘60
en ‘70, het begin van de ontzuiling, wordt hierover gesproken. Mensen staan steeds
meer los van sociale kaders (zoals kerk of familie) en laten zich daardoor steeds minder
dingen opleggen. Men wil eigen, vrije keuzes kunnen maken. Het stijgende aantal
echtscheidingen, moeders die niet meer per definitie thuis blijven bij de kinderen, kleinere
huishoudens, toenemende aantal auto’s, ieder gezinslid een eigen computer en televisie
etc. tekenen de individualisering van de samenleving al jaren. Deze ontwikkeling zal zich
de komende jaren naar verwachting verder door blijven zetten, bijvoorbeeld door
toename van het gebruik van smartphones. Daarnaast blijkt uit cijfers van de provincie
Noord-Brabant dat het aantal eenpersoonshuishoudens met nog ongeveer 12% zal
stijgen tot 2040. Dit heeft een effect op de soort woningen die gebouwd moeten worden.
Sterke individualisering is in Nederland mogelijk door het niveau van de collectieve
voorzieningen die voornamelijk door de overheid worden aangeboden. De komende
jaren zal door bezuinigingen steeds meer een beroep worden gedaan op de
zelfredzaamheid van mensen. Dit kan de individualiseringsbeweging afremmen door
bijvoorbeeld de noodzaak tot mantelzorg of gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen
voor de leefomgeving in een wijk.
 (Inter)nationaal georiënteerde bedrijven: Ondernemers zijn nauwelijks nog gebonden aan
gemeentegrenzen als het gaat om doelgroep of afzetgebied en zijn daarmee ook
nauwelijks gebonden aan een gemeente/vestigingsplaats. Voor ondernemers wordt het
netwerk waarin zij samen met andere ondernemers en kennisinstellingen opereren om
concurrentievoordelen te behalen en te behouden van steeds groter belang. Van de
overheid wordt verwacht dat de voorwaarden worden gecreëerd om
concurrentievoordelen op te kunnen bouwen en te kunnen behouden
 Vergrijzing: In de komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. Het aantal
ouderen (65 jaar en ouder) stijgt fors met 60%, van 6.044 in 2010, naar 7.517 in 2015,
naar 9.669 in 2025. Het aantal 75-plussers in Etten-Leur groeit nog harder, namelijk met
80%, van 2.496 in 2010 naar 2.999 in 2015, naar 4.504 in 2025. Het aantal niet-westerse
ouderen stijgt van 128 naar 354 in 2025 (175%). Met de vergrijzing neemt het aantal
dementerenden eveneens fors toe. Volgens de Programmaraad Zorgvernieuwing
Psychiatrie neemt het aantal mensen met (beginnende) dementie in Etten-Leur toe van
483 in 2010 tot 948 in 2030 (Bron: Gemeente Etten-Leur concept WMO beleidsplan
2012-2015). In verhouding zal het aantal ouderen veel groter zijn dan het aantal jongeren
binnen de gemeente.
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Ontgroening: Uit prognoses van de provincie Noord-Brabant blijkt daarnaast ook dat het
aantal jongeren ten opzichte van het aantal ouderen flink achter blijft. Is in 2011 nog
23,6% van de inwoners van Etten-Leur 19 jaar of jongeren, in 2015 is dit nog maar
22,6%, in 2020 daalt dit percentage verder naar 22,0% om uiteindelijk in 2030 uit te
komen op naar verwachting 20,5% van de totale bevolking5.
Krapte op de arbeidsmarkt: Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt West-Brabant verwacht
als gevolg van vergrijzing en ontgroening dat vanaf 2015 krapte op de arbeidsmarkt
ontstaat in een aantal sectoren waaronder de zorg. En dit terwijl juist de zorgeconomie
de komende decennia de snelst groeiende sector zal zijn
Bevolkingskrimp: Etten-Leur zal in de jaren tot 2020 nog niet te maken krijgen met
bevolkingskrimp, het is echter wel een ontwikkeling die in het oog moet worden
gehouden als we naar de toekomst kijken. Vanaf 2027 is de prognose van de provincie
Noord-Brabant dat ook het inwonersaantal van Etten-Leur licht zal gaan dalen, deze
daling zet zich dan volgens de prognoses vervolgens door tot in ieder geval 2030.
Volgens de provinciale ramingen zal de bevolking van Etten-Leur van nu 42.000 groeien
naar 43.055 in 2020 en 43.245 in 2030, waarbij in 2027 het maximale aantal van 43.330
inwoners wordt bereikt6. De verwachting van de provincie is dat de bevolking van de
provincie Noord-Brabant tot 2030 licht zal blijven stijgen. Overigens laat de CBS
bevolkingsprognose van oktober 2011 zien dat er tot 2030 geen krimp optreedt in EttenLeur en de bevolking groeit van 42.000 nu naar 43.200 in 2020 en 43.500 in 2030.
Daling gemiddelde huishoudgrootte: In Etten-Leur zal de gemiddelde huishoudgrootte
dalen van 2,35 personen per huishouden in 2011 naar 2,25 persoenen per huishouden in
2020 en 2,18 personen per huishouden in 2030. Het aantal huishoudens in Etten-Leur
zal groeien van 17.530 in 2011 naar 19.500 in 2030. De totale woningvoorraad zal in
Etten-Leur groeien van 17.260 in 2011 naar 19.005 in 2020 en 19.790 in 20307.
Economische crisis: In de zomer van 2007 startte de huidige economische crisis met de
kredietcrisis in Amerika. De gevolgen van deze kredietcrisis werden in de tweede helft
van 2008 ook in Nederland duidelijk merkbaar. In 2011 en 2012 staat Europa in het teken
van de Eurocrisis. Met betrekking tot deze ontwikkeling is het erg lastig om aan te geven
wat de ontwikkelingen tot 2020 zullen zijn. Op dit moment lijkt het er op dat de
economische crisis nog jaren zal aanhouden, maar in welke vorm is onduidelijk. Wat wel
met zekerheid te zeggen is, is dat dit tot 2015 grote bezuinigingen van de gemeente
vraagt. Dit laatste blijkt onder andere uit de miljoenennota 2012: “Ook de reële groei van
het Gemeente- en Provinciefonds daalt. Deze daling valt onder andere te verklaren uit de
normeringsystematiek (de zogenoemde «gelijk trap op, gelijk trap af»-systematiek): de
ombuigingen bij de relevante begrotingen zorgen voor een reële daling van het
Gemeente- en Provinciefonds” (pagina 51-52). Kortom omdat het Rijk al besloten heeft
om voor 18 miljard te gaan bezuinigen in deze kabinetsperiode daalt de storting in het
gemeentefonds. Op basis van de meest recente CPB prognose voor 2012, die op 12
december 2011 verscheen, blijkt dat de Nederlandse economie vanaf het derde kwartaal
van 2011 in recessie is en dat de verwachting is dat in 2012 de economie met 0,5%
krimpt. Deze verwachte krimp gaat mogelijk leiden tot meer bezuinigingen door het Rijk
dan de voornoemde 18 miljard. De Nederlandse Bank heeft becijferd dat aanvullend 5
miljard Euro bezuinigd moet worden.
Technologische ontwikkelingen: De techniek heeft zich het afgelopen decennium
razendsnel ontwikkeld. De verwachting is dat de ontwikkelingen zich de komende jaren
door zullen zetten. Zo voorspelt IBM sterke ontwikkeling van ‘augmented reality’
(toegevoegde realiteit waarbij zo realistisch mogelijk computergemaakte beelden aan

5

Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011' (vastgesteld januari
2012)
6
Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011' (vastgesteld januari
2012)
7
Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011' (vastgesteld januari
2012)
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rechtstreekse, reële beelden worden toegevoegd), zoals 3d video conference en
vergaande ontwikkelingen op gebied van energiebesparing/hergebruik, zoals batterijen
werkend op lucht.
Mobiliteit: De trendmatige ontwikkeling van het aantal autokilometers van bestuurders
naar leeftijd in combinatie met de cijfers van de bevolkingsprognoses geven aan dat het
maximum van de automobiliteit binnen afzienbare tijd bereikt wordt8. Dit komt doordat
openbaar vervoer beter benut gaat worden en mensen meer samen gaan rijden in één
auto. Daarnaast brengt ook het effect van het nieuwe werken een vermindering van het
autogebruik met zich mee. Hierdoor en door het uitvoeren van infrastructurele werken
waarvoor al kredieten zijn gevoteerd daalt de congestie op het wegennet. Investeringen
in grootschalige infrastructurele ingrepen moeten hierdoor dan ook kritisch afgewogen
worden tegen het optimaliseren van bestaande infrastructuur.
Invloed vanuit nationale en internationale speelveld: Onder andere door technologische
ontwikkelingen wordt de wereld steeds ‘kleiner’. De Europese Unie wordt steeds
belangrijker als het gaat om regelgeving en subsidieverstrekking, zeker voor regio’s is de
Europese Unie een belangrijk orgaan. Daarnaast zijn de meeste inwoners steeds
mobieler, verplaatsen wordt steeds gemakkelijker, waardoor de meeste inwoners niet
meer enkel afhankelijk zijn van voorzieningen binnen Etten-Leur.
Meer vrije tijd die ingevuld moet worden: Als reactie op de steeds verder versnellende
maatschappelijke ontwikkelingen worden keuzes gemaakt voor meer welzijn in plaats
van meer welvaart.
Sterke vermenging van wereldbevolkingsgroepen: Als gevolg van de steeds verdere
integratie van de Europese Unie komen mensen uit andere EU lidstaten hier werken.
Ook kenniswerkers van andere continenten zullen bij een toenemende krapte op de
arbeidsmarkt toestromen. In het kader van deze toestroom moeten op landelijk, regionaal
en lokaal niveau antwoorden geformuleerd worden op de vraag of en zo ja op welke
wijze met integratie van deze (tijdelijke) arbeidsmigranten wordt omgegaan.

Uit de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen komt een aantal bestuurlijke
ontwikkelingen voort. Onderstaand worden deze nader toegelicht.
Bestuurlijke ontwikkelingen:
 Vervaging van grenzen: Grenzen, die eerder heel duidelijk waren, vervagen door
technologische ontwikkelingen en meer nationale en internationale oriëntatie. Hierbij kan
gedacht worden aan landsgrenzen provinciegrenzen en gemeentegrenzen. De afgelopen
jaren is al geïnvesteerd in de regio West-Brabant en dat zal zich naar verwachting de
komende jaren steeds verder ontwikkelen. Dit is noodzakelijk, omdat bepaalde opgaven
zich niet beperken tot één gemeente, denk aan de invulling van bedrijventerreinen en
woningbouw in relatie tot de economische crisis.
 Vraag naar maatwerk: Onder meer door individualisering wordt het steeds lastiger om
één manier van werken te hanteren. Door verschillende normen en waarden van mensen
en een andere vraag zal meer maatwerk geboden moeten worden. Deze ontwikkeling
prikkelt overheden om pro-actief en servicegericht met ondernemers en onderwijs
aansluiting te zoeken bij de internationale economische realiteit. De vraag naar maatwerk
komt ook voort uit het feit dat de steeds sneller wordende maatschappij vraagt om
snellere besluitvorming van de overheid.
 Interactie met inwoners: Door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is, is
het noodzakelijk om de interactie met de inwoners aan te gaan. Hierdoor wordt het voor
de gemeente duidelijk hoe betekenis wordt gegeven aan de verstrekte informatie en of dit
juist is, zo niet dan kan zij inwoners daarbij helpen. Inzet van sociale media kan een
manier zijn om dit op te pakken.

8

Bron: Centraal Planbureau, Milieu- en Natuur Planbureau en Ruimtelijk Planbureau: Welvaart en
Leefomgeving een scenariostudie voor Nederland in 2040
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Steeds complexere afwegingen bij dilemma’s: Door de invloed vanuit verschillende
hoeken en de individualisering wordt het steeds lastiger om keuzes te maken die voor
alle partijen positief zijn.
Andere gezagsverhoudingen: het geloof in democratische principes, het gezag van de
overheid en de rolverdeling overheid-burger staan onder druk. Volgende/nieuwe
generaties hebben andere waarden en een andere levensstijl dan de generatie
babyboomers. Solidariteit, plichtsgetrouw en zelfdiscipline maken plaatsen voor
assertiviteit, netwerken en een eigen weg kiezen. Bij de nieuwe waarden wordt
begrenzing en richting geven op prijs gesteld. Voorwaarde bij deze nieuwe levensstijl is
zelfredzaamheid. Voor velen een keuze, maar het kan voor sommigen ook een
belemmering vormen om mee te kunnen doen in de samenleving. Niet voor iedereen is
deze zelfredzaamheid weggelegd, waardoor een nieuwe tweedeling kan ontstaan binnen
de samenleving. Dit vraagt om het hanteren van verschillende bestuursstijlen, om
leiderschap/autoriteit en actief burgerschap. Het vraagt ook om snel schakelen, om het
omgaan met veel informatie en actief burgerschap. Voor een deel van de samenleving is
dit de nieuwe standaard. Er zijn ook dilemma’s: veiligheid versus openheid, controle
versus vertrouwen, verzorging versus eigen verantwoordelijkheid. Samen met mondige
burgers die zelf hun informatie organiseren moet de overheid hier keuzes in maken.9




Genoemde maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen vragen om een transitie van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Vertrouwde structuren worden minder
hecht. Het geloof in democratische principes en het vertrouwen in de overheid daalt. Mensen
organiseren zich rond thema's en topics, zowel fysiek als online. Vaak informeel en
kortdurend. Het initiatief ligt steeds vaker bij de burger, niet bij de overheid. Dat betekent dat
de gemeente veel meer dan nu in dialoog moet met de inwoners en dat de gemeente zaken
moet loslaten. De gemeente moet verschillende bestuursstijlen in verschillende situaties
hanteren en is daarbij klein en compact, transparant en verbindend. De gemeente zal in de
toekomst gebruik moeten maken van de sociale netwerken die op initiatief van burgers zijn
ontstaan. Anders gezegd de gemeente moet een betekenisvolle rol vinden in de
netwerksamenleving zoals deze ontstaat. De kracht van de gemeenschap (ook wel ‘wisdom
of the crowd’ genoemd) gaat gemeengoed worden. Hoe kan de gemeente slim inspelen op
de sociale gedragsveranderingen? Door los te laten en slim in te spelen op de
maatschappelijke ontwikkelingen en gedragsveranderingen kan de gemeente het vertrouwen
weer opbouwen en tegelijk voldoen aan de eis van een flexibele en compacte overheid.
Beelden bij deze transitie10:
Het veranderende gedrag in de samenleving heeft de kenmerken van een transitie. Het
eindpunt van die transitie is onduidelijk. Wel tekenen zich beelden af:
 Van industriële samenleving naar informatiemaatschappij:
o Van structuren naar netwerken van informele groepen die frequent van
samenstelling wisselen;
o Van ‘ik ben onderdeel van’ naar ‘ik hoor bij’ en naar ‘ik ben’;
o Van structuur via hiërarchie naar structuur per topic;
o Van centrale naar plaatsgebonden informatie.

Van materiële welvaart naar immaterieel welzijn:
o Van bezit naar beschikbaarheid.

Van representatie naar participatie.

9

Bij deze analyse is gebruik gemaakt van: Noordegraaf (2004): Management in het publieke domein.
Uit Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie (met Antwoord in dialoog)
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Bijlage 3: De identiteit van Etten-Leur
Etten-Leur anno 2012
Anno 2012 is Etten-Leur met zijn 42.000 inwoners, 19.000 arbeidsplaatsen en een compleet
aanbod aan voorzieningen het best te typeren als een compact opgebouwd gastvrij dorp met
stadse allure waar historische en moderne architectuur samengaan. Etten-Leur straalt een
Brabantse sfeer uit en heeft veel verschillende soorten evenementen. Etten-Leur ligt
strategisch tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en ten opzichte van grotere
steden als Breda. Etten-Leur beschikt over mooie en goed gevarieerde woonwijken en een
prima winkelhart dat is ontwikkeld op basis van een goede visie. Hierdoor is Etten-Leur een
gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit komt ook door de diversiteit
aan natuur en stadsleven en de balans tussen industrie, woongebied en natuur.
Etten-Leur is voortvarend in ontwikkeling en beschikt mede daardoor over een sterke
economische structuur. Deze voortvarendheid zorgt er ook voor dat Etten-Leur in 2011 voor
de tweede keer door het MKB is uitgeroepen tot ondernemersvriendelijkste gemeente van
Noord-Brabant.
Etten-Leur is goed ontsloten en multimodaal (weg, spoor en water) bereikbaar. Door de
menselijke maat, de mooie woonwijken, de voorzieningen en een gevarieerd buitengebied
kent Etten-Leur een hoogwaardige kwaliteit van leven. Dit wordt bevestigd door de
uitkomsten van het digitaal burgerpanel, waaruit blijkt dat 92% van de inwoners enigszins tot
zeer tevreden is met Etten-Leur. De sociale samenhang is hecht en het verenigingsleven is
bruisend.
Om tot een goede agendasetting voor de toekomstverkenning te komen is een digitaal
burgerpanel uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit het burgerpanel luiden:
 Van alle respondenten (103 inwoners van 18 jaar en ouder) is 92% tevreden over de
gemeente. Slechts 8% geeft aan niet tevreden te zijn;
 Van alle respondenten verwacht 82% in 2020 nog in Etten-Leur te wonen;
 Circa de helft van de Etten-Leurenaren vindt dat winkelen (53%), werken (46%) en
wonen (41%) de komende 20 jaar de meeste aandacht moeten krijgen.
 Een derde (32%) is van mening dat sport de meeste aandacht verdient. En een kwart
(26%) vindt cultuur een belangrijk aandachtspunt.
 Natuur/ recreatie (18%), welzijn (15%) en veiligheid (12%) zijn minder belangrijke
aandachtspunten voor de komende 20 jaar.
Het was hier mogelijk om meerdere antwoorden aan te geven (1 respondent kan dus zowel,
winkelen als veiligheid gekozen hebben).
Hieronder wordt ingegaan op de uitdagingen waarvoor de Etten-Leurse gemeenschap en de
gemeente Etten-Leur zich gesteld zien.
De uitdagingen voor Etten-Leur als gemeenschap
Etten-Leur ziet zich gesteld voor een groot aantal uitdagingen waarop een passend antwoord
moet worden gegeven om te zorgen dat het ook in 2020/2030 goed wonen, werken en
recreëren is in Etten-Leur. Het betreft de volgende onderwerpen:
 Grote decentralisatieopgaven vanuit de rijksoverheid (AWBZ, Wet werken naar
vermogen en Jeugdzorg) waarbij met minder middelen dan die het rijk anno 2012
beschikbaar stelt, gewerkt moet worden. Van de Etten-Leurse gemeenschap wordt
creativiteit gevraagd om meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen en te voorkomen
dat de echt kwetsbare groepen buiten de boot vallen;
 Een goede balans vinden tussen terugtredende overheid, betaalbaarheid,
zelfredzaamheid van burgers en het vormen van een vangnet voor mensen die een
achterstandspositie hebben of dreigen te krijgen in de samenleving;
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Economische crisis dwingt tot herpositionering om het gebied van woningbouw,
bedrijventerreinen en winkelen;
Vernieuwende concepten zowel bij nieuwbouw als bij doorstroming uit bestaande
woningen zijn nodig om starters kansen te geven op de woningmarkt;
Wijken die in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw zijn gerealiseerd, vragen om
investeringen. Dit omdat een goede kwaliteit Etten-Leur aantrekkelijk houdt juist ook voor
jongeren;
Etten-Leur heeft met name dankzij zijn strategische ligging een goed vestigingsklimaat
voor bedrijven. Hier liggen kansen die benut kunnen worden. Kijk hierbij niet alleen naar
speerpuntsectoren als logistiek, maintenance en biobased economy maar kijk juist ook
naar de toeleveranciers en afnemers die graag dichtbij deze speerpuntsectoren zitten;
Het nieuwe werken / thuis werken zal aanzienlijk toenemen en stelt nieuwe eisen op het
gebied van infrastructuur (o.a. glasvezel) en biedt ook kansen zoals minder ruimtebeslag
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker (balans personen, planeet, profijt);
Het traditionele groeidenken heeft zijn langste tijd gehad. Niet kwantitatief groeien (er is
nog wel groei in inwoners en aantallen woningen, maar veel minder dan de afgelopen
decennia) maar kwalitatief groeien vraagt het komende decennium onze aandacht.
Centrale vraag hierbij is hoe Etten-Leur erin slaagt om herontwikkeling en vernieuwing
door te voeren met als doel voorzieningen aan te laten sluiten op toekomstige behoeften;
Verkeerscirculatie moet verbeterd worden om tot oplossingen te komen voor de
probleemsituaties die nu ervaren worden;
Voorzieningen:
o Sport: voorzieningen op orde (waarbij moet worden opgemerkt dat voor een
aantal voorzieningen wel investeringsbeslissingen zijn genomen, maar dat
realisatie nog plaats moet vinden). Het vraagstuk over het al dan niet privatiseren
van (delen) van voorzieningen vraagt aandacht;
o Voorzieningen voor ontspanning moeten dicht bij huis zijn. Particulier initiatief
moet worden gestimuleerd maar initiatieven moeten ook worden gebundeld.

De uitdagingen voor de gemeente Etten-Leur
Het vorenstaande heeft de volgende consequenties voor de rol van de gemeente:
 Er bestaan diverse beelden over de rol van de gemeente:
o Wordt deze rol faciliterend, regisserend of sturend?
o Wordt gewerkt aan maatwerk per klant of wordt gewerkt met standaardproducten
of ontstaan er mengvormen?
o Lukt het de gemeente om in te spelen op de wens van de steeds sneller
draaiende maatschappij om snellere gemeentelijke besluitvormingsprocessen
vorm te geven?
 Er moet duidelijkheid komen welke rol de gemeente op de verschillende terreinen gaat
pakken en de wijze waarop de overheid met de verschillende klantgroepen omgaat en
welke focus wordt gelegd. Dit op een realistische en haalbare manier
 Wordt burgerparticipatie als goedbedoeld streven van overheden om burgers bij hun
beleid te betrekken omgezet in faciliterende overheidsbetrokkenheid bij initiatieven uit de
samenleving zelf?
 De taakverdeling tussen publiek en privaat moet kritisch tegen het licht worden
gehouden. De publieke sector dient ondernemender en proactiever te worden. Tevens
moet de publieke sector de private sector meer inschakelen op de beleidsterreinen waar
private bemoeienis mogelijk en wenselijk is, omdat dezelfde of betere kwaliteit tegen
dezelfde of lagere kosten kan worden geleverd;
 Ondernemers en overheid moeten elkaar als gelijkwaardige partners erkennen om
maatschappelijke opgaven uit te voeren. Het gaat hierbij om het bouwen aan onderling
vertrouwen en een goede communicatie, zodat iedereen op hetzelfde moment over
eenduidige informatie beschikt;
 Essentiële zaken moeten publiek blijven: gezondheidszorg, infrastructuur,
armoedebestrijding, bescherming en veiligheid, maar wel met minder regels;
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Op een aantal terreinen (afschrijvingstermijn > 4 jaar) moet de gemeente langjarige
afspraken maken die niet wijzigen bij de ingang van een nieuwe bestuursperiode;
Welke rol moeten adviesraden vervullen in het geheel van checks and balances?
Democratisering van adviesraden wordt in ieder geval wenselijk geacht;
Dienstverlening:
o Inwoners (in de rol van klant van de overheid) worden geholpen aan één balie;
o Bij dienstverlening gaat het om genot en gemak en operationele excellente: laat
andere partijen doen waar ze beter in zijn en maak hierover afspraken.
In het verlengde hiervan verandert ook de rol van de ambtenaar;
Beleid meer op hoofdlijnen met ruimte voor inwoners, ondernemers, onderwijs en
maatschappelijke organisaties voor eigen invulling binnen de kaders;
Een duidelijke focus aanbrengen die past bij het profiel van de gemeente en waarmee de
kansen worden benut;
Nu al beleidsmatig inspelen op het gebied van wonen, voorzieningen, economie en
toerisme op de gewijzigde bevolkingssamenstelling in 2020/2030;
Zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor jong (innovatie) en oud (ervaring);
Zorgen dat de regio alles biedt wat de inwoners nodig hebben. Etten-Leur hoeft niet alles
binnen de eigen gemeentegrenzen te hebben.

Beelden / dromen over Etten-Leur 2020
De week van de toekomst en het burgerpanel hebben beelden en dromen over Etten-Leur in
2020 opgeleverd. Onderstaand wordt hiervan een bloemlezing gegeven.
Etten-Leur:
 ‘Is een verdraagzame samenleving’
 ‘Heeft 43.000 inwoners’
 ‘Is een dragende samenleving’
 ‘Is een vitale en leefbare gemeente (nog geen krimp de komende jaren)’
 ‘Is aantrekkelijk qua locatie en ligging en stadse allure’
 ‘Zorgt dat de huidige voorsprong behouden blijft (up to date blijven)’
 ‘Is een leef- en beleefgemeente’
 ‘Is de gemeente voor iedereen: winkels toegankelijk, sportverenigingen voor
iedereen, buurthuizen als middelpunt van de wijk, huizen en straten voor iedereen
toegankelijk en een fantastisch netwerk waar we elkaar mee kunnen ondersteunen’
 ‘Moet lef hebben om leading te blijven’
 ‘Zal niet veel groter zijn, veel renovatie van bestaande bebouwing zal plaatsgevonden
hebben’
 ‘Heeft de nieuwe Nieuwe Nobelaer’
 ‘Is de rand van de Randstad waar wonen en recreëren samen gaan’
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Bijlage 4: Waar staat Etten-Leur anno 2012
Geordenend op basis van de programma-indeling in de begroting
Om de mogelijke toekomstbeelden voor Etten-Leur te verkennen en de toekomstvisie te
formuleren is het goed om een kort beeld te schetsen waar onze gemeente anno 2012 staat.
Het gaat hier om een korte beschrijving op hoofdlijnen op de diverse relevante
beleidsterreinen
1. Algemeen Bestuur
De gemeente Etten-Leur heeft per 1 januari 2012 ca 42.000 inwoners. De gemeente neemt
deel aan het samenwerkingsverband “Regio West-Brabant”, waarbinnen op diverse terreinen
wordt samengewerkt met 18 andere West-Brabantse gemeenten en het Zeeuwse Tholen. In
het begin van 2012 wordt de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, met daarin de
toekomstvisie voor West-Brabant vastgesteld.
2. Publieksdienstverlening
De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal hebben een
samenwerkingsverband in voorbereiding op het gebied van dienstverlening. Hierbij wordt
ingezet op het realiseren van een gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC).
3. Veiligheid en Handhaving
De kadernota “Integrale veiligheid” (2011-2014) is vastgesteld en zal verder uitgewerkt
worden. In deze kadernota zijn de prioriteiten op het gebied van veiligheid geformuleerd.
Daarnaast is Integraal handhavingbeleidsplan (2011-2014) vastgesteld, waarin de prioriteiten
op het gebied van handhaving zijn vastgelegd.
4. Openbaar Gebied
In de nota “Beheren op Niveau” is het gewenste onderhoudsniveau van het openbaar gebied
vastgelegd. Er zijn 3 kwaliteitsniveaus vastgesteld en toegekend aan alle zichtbare
beheerobjecten. De komende jaren wordt toegegroeid naar de gedefinieerde
onderhoudsniveaus.
In 2011 is een nieuwe Milieustraat aan de Verschuurweg geopend en per 1 januari 2012 is
de ombouw van de afvalinzameling afgerond.
5. Verkeer- en Vervoerbeleid
Op het gebied van Verkeer wordt vastgesteld dat de verkeersafwikkeling en
verkeersontsluiting binnen de gemeente gerealiseerd zijn, zoals opgenomen in het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In 2012 zal de verbreding van de Parklaan
met aanpassing van de rotondes gerealiseerd gaan worden. Er is nog geen zicht op de
realisering van tenminste 1 ongelijkvloerse spoorwegovergang binnen de gemeente. In 2012
zal een nieuw GVVP ter hand worden genomen, waarvan een geactualiseerd parkeerbeleid
onderdeel zal uitmaken. Etten-Leur beschikt over een dekkend openbaar vervoernetwerk.
Een betere bediening in Etten-Leur Noord is in voorbereiding in samenhang met de
reconstructie van de Pottenbakkerstraat en van het Lichttorenhoofd.
6. Economische Zaken
De gemeente Etten-Leur beschikt momenteel nog over ruim 10 ha uitgeefbaar
bedrijventerrein. (Munnikenhei en Vosdonk Noord). De leegstand op het bestaande
bedrijventerrein bedraagt bijna 4%. (In de markt wordt uitgegaan van een frictieleegstand
van ca 5%) Het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente Etten-Leur is primair gericht op
lokale bedrijvigheid, waaronder starters. In het Sociaal Economisch Beleidsplan is een
onderzoek aangekondigd naar de vraag welke soort regionale bedrijvigheid voor Etten-Leur
van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Tevens is de vraag actueel of en zo ja waar en
voor welk segment er behoefte is aan nieuw aan te leggen bedrijventerrein. Er wordt ingezet
op een verdere versterking van de samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en
Overheid.
7. Onderwijs
In iedere vastgestelde cluster komt een brede school(plus). Er zijn inmiddels brede scholenplus gerealiseerd in de wijken De Keen (‘t Voortouw) en Schoenmakershoek (De Pijler) en
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de voorbereidingen voor de brede school-plus in de wijk Hooghuis, de Spoorzone en de
Hasselbraam (locatie Beukenlaan) zijn ter hand genomen. De brede scholen in het Centrum
(Lambertusstraat), Banakker en Grauwe Polder staan later gepland.
8. Cultuur, Toerisme en Recreatie.
Op het gebied van Cultuureducatie krijgen de scholen een menu aangeboden met losse
projecten voor alle disciplines (beeldend, drama, muziek, dans en erfgoed). Regionalisering
van de cultuureducatie is ingezet. Nieuwe Nobelaer zal tot 2020 in het huidige gebouw
gehuisvest blijven. De bestaande functies zullen in ieder geval tot 2014 behouden blijven.
Het aantal toeristen en dagrecreanten dat Etten-Leur een bezoek brengt dient in de periode
tot 2013 met 5% verhoogd te worden. Daarnaast dient de verblijfsduur verlengd te worden.
9. Sport
Na de realisering van een nieuw sportpark in de Streek, de bouw van een sporthal in het
Trivium en de bouw van een nieuw zwembad zijn de sportvoorzieningen op orde. De
besluitvorming over een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan hebben in december 2011
plaatsgevonden.
10. Maatschappelijke Zorg
Het WMO beleidsplan heeft geleid tot een kwalitatief goed en laagdrempelig WMO-loket Elz,
een adequaat pakket aan individuele WMO voorzieningen, preventieve activiteiten in het
kader van de volksgezondheid, ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, en
ondersteuning en zorg voor de meest kwetsbare burgers van Etten-Leur. Daarnaast worden
gekoppeld aan het wijkgericht werken vier woonservicegebieden ingericht om mensen met
een beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Een nieuw WMO beleidsplan is in voorbereiding en gaat in 2012 het licht zien.
Momenteel is de decentralisatie van de extramurale begeleiding in voorbereiding.
Etten-Leur, Rucphen, Zundert en Halderberge bereiden een samenwerking voor op het
gebied van sociale zaken.
De notitie “Wijkgericht werken” is vastgesteld en met de uitvoering daarvan is een begin
gemaakt.
In 2010 is het accommodatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is een
toekomstbestendig accommodatiebeleid vastgelegd op basis van multifunctioneel gebruik.
Gestreefd wordt naar een samenhangende maatschappelijke structuur van functies op het
gebied van primair onderwijs, kinderopvang en ontmoeting (Brede school Plus).
De nota Jeugdbeleid is vastgesteld en de huisvesting van een Jeugd- en Jongerencentrum
in een bestaand gebouw wordt voorbereid.
11. Inkomensvoorzieningen
Draagkrachtnorm bedraagt 120% van de bijstandsnorm.
De nota minimabeleid 2007 vormt het kader voor de uitvoering van inkomensondersteuning
in het kader van bijzondere bijstand en minimaregelingen. In 2012 wordt een nieuwe
“Kadernota Minimabeleid” voorbereid en vastgesteld.
12. Werkgelegenheid en participatie
Volgens de huidige inzichten wordt de gemeente Etten-Leur in 2013 verantwoordelijk voor
ruim 2% van het aantal inwoners (WWB-ers en WVS-ers) in het kader van de Wet Werken
Naar Vermogen.
Vanaf 2012 komt een forse bezuiniging op de re-integratiemiddelen op de gemeenten af.
13. Milieu en Natuur
Etten-Leur wordt duurzamer gemaakt door realisering van de Milieuvisie (2010). Hierin is
onder andere aandacht voor energie(besparing), bevorderen van de toepassing van
duurzame energie, Natuur- en Milieu Educatie, het faciliteren Milieu Educatief Centrum en
Ecologische Verbindingszones. In een uitvoeringsprogramma worden accenten gelegd.
14. Ruimtelijke ontwikkeling
Afgesproken is dat de woningen die Etten-Leur tot 2020 nog mag bouwen (zie onder
‘Bouwen en wonen”), gebouwd gaan worden in het bestaande stedelijke gebied en in de
uitleglocaties Schoenmakershoek(-oost) en de Streek.
Voor diverse binnenstedelijke gebieden zijn bestemmingsplannen in voorbereiding (o.a. voor
het Withofcomplex, Spoorzone, bedrijventerrein Vosdonk).
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Het opstellen van een bestemmingsplan Buitengebied op basis van de vastgestelde ”Nota
van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied” en op basis van de “Gebiedsvisie
Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur”, is in voorbereiding. De komende jaren wordt een
groot aantal projecten uitgevoerd, zoals: de ontwikkeling van de glastuinbouw, de aanleg van
een golfbaan, de realisering van landgoederen, de realisering van de Groene Schakel, het
verder ontwikkelen van het agrarisch en particulier landschapsbeheer, de realisering van
ecologische verbindingszones en de bouw van twee windmolenparken.
In 2012 wordt de Structuurvisie 2.0 met bijbehorend uitvoeringsprogramma in procedure
gebracht.
15. Bouwen en wonen
De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is geïmplementeerd. De oprichting
van een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) is in voorbereiding. Met de regio en de provincie
Noord-Brabant is afgesproken dat de gemeente Etten-Leur in de periode 2002 tot 2020 3630
woningen aan de woningvoorraad mag toevoegen. In de periode 2012 tot 2020 mogen nog
ca. 1500 woningen worden gebouwd. Dit aantal bestaat voor 30% uit goedkope woningen,
voor 30% uit middeldure woningen en voor 40% uit dure woningen.
16. Financiën
Op 1 januari 2012 is de belastingsamenwerking van start gegaan.
Met de vaststelling van de begroting 2012 is tevens een (nagenoeg) sluitend
meerjarenperspectief gepresenteerd. Etten-Leur behoort tot de 5 goedkoopste gemeenten
van West-Brabant. Na vaststelling van de Toekomstvisie zal een takendiscussie volgen. In
dat kader zal – op basis van de vastgestelde toekomstvisie – vastgesteld worden welke
(wettelijke) taken de gemeente Etten-Leur uitvoert en tot welk ambitieniveau.
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Bijlage 5:
Van beelden en dromen naar drie varianten en een visie
Naar drie varianten
Op basis van het verzamelde materiaal uit de ‘week van de toekomst’, het burgerpanel,
Facebook, de vorenstaande omgevingsanalyse en de geschetste trends en ontwikkelingen,
zijn drie varianten opgesteld die mogelijke toekomstbeelden van Etten-Leur schetsen. Doel
van deze varianten is het op gestileerde wijze schetsen van denkbare ontwikkelingen van
Etten-Leur. Het gaat om logische en samenhangende verhalen die vergelijkbaar met elkaar
zijn. Deze varianten zijn ons behulpzaam bij het formuleren van een gedragen en
gemeenschappelijk beeld over de toekomst van Etten-Leur, de toekomstvisie die een
antwoord moet gaan geven op de vraag; ’Wat voor gemeente wil Etten-Leur zijn in 2020 met
een doorkijk naar 2030?’ In het kader van de toekomstvisie worden ook de strategische
opgaven voor Etten-Leur geschetst. Strategische opgaven die het ‘handelingsperspectief’
bepalen: ‘Waar gaan we naar toe en welke veranderingen willen we bereiken?’
Van varianten naar visie
Bij het formuleren van de strategische opgaven en toekomstvisie voor Etten-Leur gaat het
uiteraard wel om het schetsen van het wenselijk toekomstbeeld. Een visie geeft aan waar
Etten-Leur voor gaat. Ook vormt het een kader voor de uiteindelijk door de gemeenteraad te
maken beleidskeuzen tijdens de takendiscussie die in het voorjaar van 2012 gevoerd gaat
worden.
Om een visie te kunnen formuleren is het niet alleen nodig om trends en ontwikkelingen en
beleid van andere actoren te verkennen. Het is ook noodzakelijk om te weten hoe onze
inwoners aankijken tegen de toekomst van Etten-Leur. Om hiervan een beeld te krijgen is
door raadsleden en burgerleden een telefonische enquête gehouden waarmee een
representatief beeld is verkregen hoe de inwoners van Etten-Leur denken over diverse
onderwerpen. Voor de resultaten van de enquête wordt verwezen naar bijlage 6.
Enkele uitgangspunten
Voordat de varianten geschetst worden, worden eerst enkele uitgangspunten geformuleerd.
Bij het opstellen van de varianten gaat het om denkbare ontwikkelingen: toekomstbeelden
die weliswaar divers, maar wel voorstelbaar zijn. Bij de keuze van de varianten zal dus
enerzijds ‘geprovoceerd’ moeten worden op de verbeeldingskracht, maar anderzijds moet
binnen acceptabele, dat wil zeggen begrensde, gedachten en redeneringen gebleven
worden. Mensen moeten het wel kunnen volgen.
Ook zal rekening moeten worden gehouden met de huidige maatschappelijke context. Bij het
opstellen van ‘Etten-Leur in Meervoud’ was sprake van een heel ander referentiekader dan
nu. De rijkswegomleiding was net gereed en de plannen voor het Centrumplan en de
Parklaan waren in voorbereiding. Hoe alles eruit zou gaan zien en gaan functioneren was
nog moeilijk voor te stellen. Ook hadden we nog geen notie van i-pod, i-phone, i-pad et
cetera, maar ook niet van een omvangrijke en dreigende economische crisis als nu. Dat is
toch het decor waarop we in de varianten op moeten voortborduren.
Wat ook belangrijk is, is dat de varianten betrekking hebben op dezelfde aspecten van de
samenleving. Feitelijk onderscheiden de varianten zich door andere invulling te geven op
dezelfde aspecten.
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‘Etten-Leur in Meervoud’ ging uit van vier mogelijke toekomstbeelden (scenario’s)11 die langs
twee dimensies (‘assen’) werden ingevuld: de mate van economische groei en het
gemeentelijk ambitieniveau met betrekking tot regionale functies. Dit zijn nog steeds logische
lijnen, die nu opnieuw worden verkend. Er vindt echter ook een ‘verdieping’ plaats door
vanuit meerdere dimensies of aspecten naar de lokale samenleving te kijken. Te denken valt
aan de effecten van demografische ontwikkelingen, de wijze waarop sociale of
maatschappelijke verbanden tot stand komen, ontwikkelingen op het gebied van natuur en
duurzaamheid, de rol van de overheid (als autonome ontwikkeling) of de invloed van
technologie12.
Het gaat daarbij om denkbare ontwikkelingen die als het ware autonoom worden
verondersteld; ontwikkelingen waarop nog geen mogelijke beleidsreacties vanuit de lokale
overheid zijn geformuleerd. Dit gebeurt namelijk in de toekomstvisie.
Om de varianten specifiek Etten-Leurs te kunnen formuleren is het uiteraard noodzakelijk om
in de varianten locaties en organisaties concreet te benoemen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de locaties en organisaties in dit stadium als voorbeelden moeten worden
gezien.
De drie varianten
1. Etten-Leur: lokale speler
De essentie
Kern van deze variant is een focus op het lokale en vanwege angst voor het onbekende en
drang naar behoud van het bestaande niet inspelen op de mogelijkheden van de
netwerksamenleving. De samenwerking met onderwijs, ondernemer en (organisaties van)
inwoners blijft hierdoor op het niveau van 2012. De samenwerking met andere gemeenten
stabiliseert zich eveneens op het huidige niveau. Technologische ontwikkelingen komen op
ons af maar worden niet actief benut. We merken op alle fronten van de lokale samenleving,
dat het (duidelijk) minder wordt. In deze variant ‘verschraalt’ de lokale samenleving door
structurele schaarste. Schaarste wordt hier breed opgevat, dat wil zeggen niet alleen
schaarste aan geld en groei vanwege de economische crisis, maar ook schaarste ten
gevolge van demografische ontwikkelingen (draagvlak), op de arbeidsmarkt of schaarste aan
creatief en innovatief vermogen in Etten-Leur. Het welvaarts- en welzijnsniveau is in 2020
lager dan in 2012.
Demografie
Het aantal eenpersoonshuishoudens zal blijven groeien. De vergrijzing gaat door waarbij er
in 2025 60% meer 65-plussers in Etten-Leur wonen dan er in 2010 woonden. Het percentage
jongeren tussen 0 en 19 jaar zal dalen van 24% nu naar 20,5% van de totale bevolking in
2030. Bevolkingskrimp zal tussen 2020 en 2030 optreden. Dit komt ondermeer door een
lager aantal migratiebewegingen naar Etten-Leur en het (in beperkte mate) vertrekken van
jongeren en gezinnen met kinderen vanwege de optredende verschraling van de
samenleving.
Sociale verbanden
Mensen zoeken sociale verbanden dicht bij huis. Sociale verbanden zijn noodzakelijk omdat
er geen voldoende ruimte is voor professionele zorg/ondersteuning. Om solide sociale
verbanden te behouden is zelfsturing noodzakelijk. Zelfsturing wil zeggen dat gemeente en
maatschappelijke organisaties op het openbare domein ruimte geven aan en condities
scheppen voor gemeenschappen (wijken) en kleinere sociale verbanden zoals verenigingen,
11

‘Groot en dynamisch Etten-Leur’, ‘Etten-Leur: groene recreatie’, ‘Verzorgd Etten-Leur’ en ‘Etten-Leur: rustig
dorps’.
12
Aspecten die overigens ook terugkomen in de vier toekomstbeelden van ‘Etten-Leur in Meervoud’.
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gezinnen en individuen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun
eigen leven en leefomgeving. Vanwege beperkte (financiële) middelen komt zelfsturing
echter onvoldoende van de grond. Ook wordt de maatschappelijke participatie minder in
verband met afname van het besteedbaar inkomen. Verenigingen krijgen hierdoor minder
leden.
Zorg
Als gevolg van de vergrijzing groeit de zorgvraag. Door de beperkingen in de financiële
middelen daalt echter het voorzieningenniveau. Doordat de samenwerking met partners
stagneert, ontstaat er geen vernieuwing in het voorzieningenniveau en ook niet in
zorgconcepten. Dit leidt tot een aantasting van het zorgaanbod voor alle inwoners. Mensen
die zorg nodig hebben, worden meer afhankelijk van mantelzorg. De ingezette ontwikkeling
van vier woonservicezones is in 2030 nog niet afgerond.
Economie
De mainports Rotterdam en Antwerpen leiden niet tot positieve spin-off effecten voor de
economische ontwikkeling van West-Brabant. De regionale economie (uitgedrukt in bijdrage
aan het Bruto Nationaal Product) krimpt mede hierdoor tot 2020 met 0,5% per jaar. Als
gevolg hiervan is sprake van een blijvend laag consumentenvertrouwen. Dit leidt tot een
daling van de consumentenbestedingen t.o.v. 2012. Hierdoor ontstaat (beperkte) leegstand
in winkelhart, op bedrijventerreinen Vosdonk en ook kantoren aan de Oostpoort staan langer
leeg. Er wordt geen nieuw bedrijventerrein gerealiseerd omdat hieraan geen behoefte
bestaat. Ook wordt er niet geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe kantoren. De
economische ontwikkeling wordt helemaal overgelaten aan de markt en er wordt geen focus
aangebracht.
Mobiliteit en bereikbaarheid
De groei van de mobiliteit vlakt sterk af ten opzichte van 2012. Vanwege de beperkte
financiële armslag zullen de infrastructurele investeringen (zowel privaat als publiek) minder
worden. Als gevolg hiervan kunnen investeringen, die in het kader van het GVVP
noodzakelijk worden geacht, niet of te laat worden gedaan waardoor de bereikbaarheid van
Etten-Leur onder druk komt te staan. Door de economische teruggang zal het treinverkeer,
waaronder het goederenvervoer, minder snel groeien.
Arbeidsmarkt
In deze variant treedt een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen op. Hierdoor loopt tot
2015 de werkloosheid verder op. De komende jaren is de uitstroom van ouderen groter dan
de instroom van jongeren. Dit heeft een positief effect op de werkloosheid, waardoor vanaf
2015 het aantal mensen dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt gelijk is aan het aantal
mensen dat op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Dit neemt niet weg dat er ook vacatures
zullen zijn die moeilijk vervuld kunnen worden omdat kwaliteiten van arbeidskrachten
gevraagd worden, die niet aanwezig zijn bij werkzoekenden. Om de moeilijk vervulbare
vacatures te vervullen, zullen in beperkte mate mensen vanuit de Europese Unie instromen.
Wonen
Het bouwtempo neemt behoorlijk af. Dit betekent dat alleen Schoenmakershoek Oost in
2020 gereed is maar dat Haansberg Oost en de Streek in 2020 nog niet gereed zijn. De
huizenmarkt blijft nog jaren op slot zitten en om toch de stijgende behoefte aan
wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens, ouderen en starters het hoofd te bieden,
worden langer leegstaande kantoren omgevormd tot huizen of appartementen. Er zijn weinig
middelen om te investeren in wonen, waardoor er na 2020 achteruitgang op gaat treden in
de wijken die vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn gerealiseerd en de kwaliteit van de
woonomgeving in heel Etten-Leur onder druk komt te staan. Er wordt geen extra aandacht
besteed aan de huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie.
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Toerisme en recreatie / vrijetijdsbesteding
Initiatieven en investeringen op het terrein van toerisme en recreatie nemen af op een enkel
klein initiatief in het buitengebied na (Bed- and Breakfast en minicamping). Dit betekent dat
het Trivium en andere particuliere initiatieven niet (verder) worden ontwikkeld. Ook de
Westpolderplas zal geen wijzigingen ondergaan. In deze variant ligt het accent op
recreatieve activiteiten voor mensen uit Etten-Leur en de regio West-Brabant. Omdat sprake
is van een toenemende vrije tijd zullen toerisme en recreatie zich in 2020/2030 op het
huidige niveau bevinden.
Cultuur
Er vindt een verschraling en aantasting plaats van het cultureel aanbod. Er worden minder
collectief gefinancierde arrangementen aangeboden en de functies in Nieuwe Nobelaer
worden ondanks de intrede van het cultureel ondernemerschap soberder/niet uitgevoerd. De
samenwerking tussen Nieuwe Nobelaer en Turfschip komt uit noodzaak tot stand.
Sport
Er worden geen nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd. Voor het beheer en onderhoud van
de bestaande voorzieningen zijn minder middelen beschikbaar. Ook zullen verenigingen zelf
beheer- en onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten. Enkele verenigingen zullen in
hun bestaan worden bedreigd door de afname van de bevolking en de daling van het aantal
jongeren.
Onderwijs
Gelet op de demografische ontwikkelingen (verdergaande ontgroening en krimp op termijn)
dreigt leegstand van scholen. De bouwplannen voor brede scholen dienen nogmaals kritisch
tegen het licht te worden gehouden en brede schoolgebouwen die worden gerealiseerd
moeten zodanig worden vormgegeven dat deze later met eenvoudige ingrepen voor andere
functies gebruikt kunnen worden. Ook de KSE, het Munnikenheidecollege en het ROC
merken de gevolgen van de terugloop van leerlingen en gaan alternatieve invullingen zoeken
voor delen van hun gebouwen. Door de beperkte middelen wordt kwalitatief minder
onderwijs een gegeven.
Natuur en duurzaamheid
De natuur wordt aan zijn lot overgelaten en er worden geen initiatieven meer genomen om
de ecologische verbindingszones langs de Kibbelvaart, Laakse Vaart en Brandse Vaart maar
ook bij de Groene Schakel verder vorm te geven. Voor onderhoud van al bestaande delen
van de ecologische verbindingszones is geen geld meer beschikbaar.
2. Etten-Leur: partner in een regio
De essentie
Kern van deze variant is een regionale focus, het op ondernemende wijze anticiperen op
kansen, het behouden van de bestaande kwaliteiten maar dan goedkoper, efficiënter en
effectiever en het benutten van de ontwikkeling van de netwerksamenleving. De
samenwerking met onderwijs, ondernemers en (organisaties van) inwoners wordt
geïntensiveerd en ook de samenwerking met andere gemeenten wordt intensiever. Hierdoor
worden nieuwe netwerken gevormd waarbij maatschappelijke opgaven niet alleen door de
gemeente Etten-Leur worden uitgevoerd maar ook door dan wel in samenwerking met
andere gemeenten, onderwijs, ondernemers en onze inwoners. Juist omdat Etten-Leur er
voor haar inwoners is, neemt het belang van de regio West-Brabant toe. Er wordt sterk
ingezet op het benutten van de technologische vernieuwingen als één van de mogelijkheden
om voorzieningenniveau te handhaven en toekomstbestendig te zijn. Alles is gericht op het
in goede staat houden van de bestaande kwaliteiten. Er wordt gezocht naar nieuw evenwicht
tussen op groei gerichte ambities en het voorkomen van neergang. Deze variant is gericht op
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het creëren van een duurzame maatschappelijke en economische situatie in Etten-Leur
waardoor het huidige welvaarts- en welzijnsniveau wordt behouden.
De samenleving Etten-Leur heeft immers wat dat betreft veel te verliezen en zal intuïtief
gericht zijn op behoud van het goede. Streven naar duurzaamheid betekent bepaald geen
stilstand, maar het krachtig bundelen van ieders vermogen om vast te kunnen houden (te
stabiliseren) van wat we nu hebben.
Demografie
Het aantal eenpersoonshuishoudens zal blijven groeien. De vergrijzing gaat door waarbij er
in 2025 60% meer 65-plussers in Etten-Leur wonen dan er in 2010 woonden. Het percentage
jongeren tussen 0 en 19 jaar zal dalen van 24% nu naar 20,5% van de totale bevolking in
2030. De bevolking zal tot 2030 licht blijven groeien, waardoor in 2030 conform de CBS
prognose Etten-Leur 43.500 inwoners heeft. Het aantal migratiebewegingen naar Etten-Leur
stabiliseert zich de eerste jaren op het huidige niveau maar neemt na 2015 vanwege krapte
op de arbeidsmarkt toe.
Sociale verbanden
De huidige sociale cohesie wordt behouden tegen de stroom van individualisering in. Om het
Etten-Leurs volkslied te citeren: ‘het vertrouwde Etten-Leur. Lekker dorps, doch energiek en
bruisend’. Om solide sociale verbanden te behouden is zelfsturing noodzakelijk. Zelfsturing
wil zeggen dat gemeente en maatschappelijke organisaties op het openbare domein ruimte
geven aan en condities scheppen voor gemeenschappen (wijken) en kleinere sociale
verbanden zoals verenigingen, gezinnen en individuen om zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving. De zelfsturing komt in deze
variant goed op gang en draagt bij aan het behoud van de sociale cohesie in wijken en
buurten. Dit ondanks het feit dat sociale verbanden veel verder rijken dan de
gemeentegrenzen.
Participatie aan verenigingen wordt minder in verband met de toch groeiende
individualisering. Verenigingen krijgen hierdoor minder leden.
Zorg
Als gevolg van de vergrijzing groeit de zorgvraag. Mede door intensivering van de
samenwerking met partners doen nieuwe concepten hun intrede waardoor met minder
menskracht hetzelfde zorgniveau als nu kan worden geboden. Hierbij is wel meer
zelforganisatie van de kant van de zorgvragers nodig en blijft het leveren van mantelzorg
noodzakelijk. De ingezette ontwikkeling van vier woonservicezones heeft in 2020 zijn beslag
gekregen.
Economie
De mainports Rotterdam en Antwerpen leiden na 2015 tot positieve spin-off effecten voor de
economische ontwikkeling van West-Brabant. De regionale economie (uitgedrukt in bijdrage
aan het Bruto Nationaal Product) vertoont tot 2015 geen groei maar daarna zet het
economisch herstel in. Als gevolg hiervan stabiliseert het consumentenvertrouwen zich in
eerste instantie op het huidige niveau en is vanaf 2015 sprake van een beperkte groei van
het consumentenvertrouwen. Dit leidt na een dip tot 2015 tot een beperkte groei van de
consumentenbestedingen t.o.v. 2012. Hierdoor blijft leegstand op bedrijventerreinen
Vosdonk en ook kantoren aan de Oostpoort beperkt tot tijdelijke leegstand die echter wel iets
hoger is dan de frictieleegstand die nodig is om de markt goed te laten functioneren. Er wordt
niet geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe kantoren. Gevestigde bedrijfsleven wordt
gefaciliteerd doordat wordt gezorgd voor vernieuwing van de werklocaties en het winkelhart,
alsmede het aanleggen van een nieuwe werklocatie van zo’n 30-40 ha. De focus die wordt
gekozen is het behouden en zo mogelijk versterken alsmede het faciliteren van de vraag
naar nieuw bedrijventerrein van de bestaande bedrijvigheid. In het winkelhart zal wel op
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enkele plekken sprake zijn van leegstand als gevolg van de blijvende sterke groei van de
internetverkoop.
Mobiliteit en bereikbaarheid
De groei van de mobiliteit vlakt af ten opzichte van het huidige niveau. Door op een andere
manier te kijken naar bepaalde verkeersproblemen worden oplossingen gevonden zoals
thuiswerken, leegstaande kantoorpanden in de eigen omgeving gezamenlijk gaan gebruiken
om een lange reis naar het ‘eigen’ kantoor te voorkomen, variabele werktijden etc. Daarnaast
wordt met succes ingezet op het behoud van de huidige openbaar vervoervoorzieningen (NS
station, HOV lijn en buslijnen). Vanwege de beperkte financiële armslag zullen de
infrastructurele investeringen (zowel privaat als publiek) minder worden. Als gevolg echter
van de bovenstaande nieuwe oplossingen zijn minder investeringen in het kader van het
GVVP noodzakelijk en komt de bereikbaarheid van Etten-Leur minder onder druk te staan.
De groei van het treinverkeer, waaronder het goederenvervoer, zal gelijk zijn aan het huidige
groeipercentage.
Arbeidsmarkt
In deze variant loopt het aantal arbeidsplaatsen licht terug omdat veel gebruik wordt gemaakt
van ICT om met minder arbeidskrachten hetzelfde werk te kunnen doen. Hierdoor loopt tot
2015 de werkloosheid licht op. De komende jaren is de uitstroom van ouderen groter dan de
instroom van jongeren. Dit heeft een positief effect op de werkloosheid, waardoor vanaf 2015
in kwantitatieve zin sprake zal zijn van een iets grotere vraag naar dan aanbod van
arbeidskrachten. Er zal echter een behoorlijk aantal vacatures zijn dat moeilijk vervuld kan
worden omdat de vraag naar en het aanbod van arbeid kwalitatief niet op elkaar aansluiten.
Om de moeilijk vervulbare vacatures in te vullen, zullen mensen vanuit de Europese Unie
instromen. Er is veel aandacht voor scholing omdat het kwalitatief lager aanbod niet goed
aansluit bij de hogere eisen die in deze variant aan de arbeidskrachten worden gesteld.
Wonen
Het bouwtempo neemt af. In 2020 zijn Schoenmakershoek Oost, Haansberg Oost en de
Streek gereed. De huizenmarkt komt weer op gang door anders te kijken naar bezit en
beschikbaarheid van woningen alsmede de grond onder de woningen. Dit biedt enig soelaas
ten aanzien van de stijgende behoefte aan wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens,
ouderen en starters. Om deze groepen te huisvesten worden ook langer leegstaande
kantoren omgevormd tot huizen of appartementen. Door scherpe keuzes te maken en
publiek private samenwerking wordt het kwaliteitsniveau van de wijken die vanaf de jaren ’60
van de vorige eeuw zijn gerealiseerd gehandhaafd en wordt ook het kwaliteitsniveau van de
woonomgeving in heel Etten-Leur behouden. Er is extra aandacht voor de huisvesting van
arbeidsmigranten uit de Europese Unie.
Toerisme en recreatie / vrijetijdsbesteding
Initiatieven en investeringen op het terrein van toerisme en recreatie nemen toe. Het gaat
hierbij niet alleen om een aantal kleinere initiatieven in het buitengebied na (Bed- and
Breakfast en minicamping) maar ook het Trivium en andere particuliere initiatieven worden
ontwikkeld. De potentie van de Westpolderplas gaat meer benut worden door het uitbreiden
van de capaciteit van de jachthaven. Toerisme en recreatie zijn gezien de toename van
vrijetijdsbestedingen een groeisectoren.
Cultuur
Er vindt een vernieuwing plaats van het cultureel aanbod waardoor met minder middelen wel
het culturele niveau in stand kan worden gehouden. Er worden minder collectief
gefinancierde arrangementen aangeboden maar door creatieve samenwerking tussen de
lokale aanbieders (Nieuwe Nobelaer, Turfschip, onderwijs, wijkverenigingen en particuliere
aanbieders) en aanbieders in de regio wordt mede dankzij de intrede van het cultureel
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ondernemerschap het niveau van het culturele aanbod behouden. Wel wordt een aantal
functies waar mogelijk met behoud van kwaliteit soberder uitgevoerd.
Sport
Na het nieuwe zwembad gecombineerd met een overdekte ijsbaan en de nieuwe sporthal in
het Trivium, worden geen nieuwe sportvoorzieningen meer gerealiseerd. Voor het beheer en
onderhoud van de bestaande voorzieningen zijn minder middelen beschikbaar maar door de
mogelijkheden van privatisering en beheer- en onderhoudsarrangementen met verenigingen
wordt het mogelijk om met minder middelen het kwaliteitsniveau te handhaven. Enkele
verenigingen zullen in hun bestaan worden bedreigd door de daling van het aantal jongeren
en een beperkte afname van sportbeoefening in verenigingsverband.
Onderwijs
Dalende leerlingenaantallen laten zich voelen in het basisonderwijs. Bij elke nieuwe
investeringsbeslissing voor een brede school dient de demografische ontwikkeling kritisch
bezien te worden. Gebouwen die worden gerealiseerd, moeten zodanig worden
vormgegeven dat deze later met eenvoudige ingrepen voor andere functies, bijvoorbeeld
zorgfuncties i.v.m. de toenemende zorgvraag, gebruikt kunnen worden. Ook de KSE, het
Munnikenheidecollege en het ROC merken de gevolgen van de terugloop van leerlingen en
gaan alternatieve invullingen zoeken voor delen van hun gebouwen. Deze worden gevonden
in het aanboren van particuliere middelen voor om her- en bijscholing. De beperking van de
overheidsmiddelen worden opgevangen door particuliere investeringen waardoor de kwaliteit
van het onderwijs op peil wordt gehouden.
Natuur en duurzaamheid
De plannen voor de ecologische verbindingszones langs de Kibbelvaart, Laakse Vaart en
Brandse Vaart maar ook bij de Groene Schakel worden verder vorm gegeven. Met beperkte
overheidsmiddelen en meer inzet van particuliere organisaties als Natuurmonumenten
worden de al bestaande en de nieuw aan te leggen delen van de ecologische
verbindingszones op een sobere manier in stand gehouden.
3. Etten-Leur: op weg naar West-Brabantstad
De essentie
Kern van deze variant is een (inter)nationale focus en het benutten van en leveren van een
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de netwerksamenleving waarbij Etten-Leur een
duidelijke keuze maakt om op een innovatieve wijze ruimte te bieden voor nieuwe MKB
bedrijven die actief zijn in of verbonden zijn aan de speerpuntsectoren van de regio WestBrabant. De samenwerking met onderwijs, ondernemer en (organisaties van) inwoners wordt
fors geïntensiveerd. Ook de samenwerking met andere gemeenten wordt fors geïntensiveerd
waarbij overdracht van bevoegdheden geen taboe meer is. Hierdoor worden nieuwe
netwerken gevormd waarbij maatschappelijke opgaven niet alleen door de gemeente EttenLeur worden uitgevoerd maar ook door dan wel in samenwerking met andere gemeenten,
onderwijs, ondernemers en (organisaties van) burgers. De mogelijkheden die de
technologische vernieuwing biedt, worden maximaal benut. Het welvaartsniveau is in 2020
op een hoger niveau als in 2012.
Demografie
Het aantal eenpersoonshuishoudens zal als gevolg van de verdergaande individualisering
sterk groeien. De vergrijzing gaat door waarbij er in 2025 60% meer 65-plussers in EttenLeur wonen dan er in 2010 woonden. Het aantal 65-plussers is echter als gevolg van de
bevolkingsgroei waarbij als gevolg van de economische ontwikkelingen jonge gezinnen met
kinderen in Etten-Leur komen wonen minder hoog. Het percentage jongeren tussen 0 en 19
jaar zal als gevolg van het vorenstaande minder sterk dalen van 24% nu naar 22% van de
totale bevolking in 2030. De bevolking zal tot 2030 blijven groeien, waardoor in 2030 Etten-
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Leur 45.000 inwoners heeft. Het aantal migratiebewegingen naar Etten-Leur stabiliseert zich
de eerste jaren op het huidige niveau maar neemt na 2015 vanwege krapte op de
arbeidsmarkt behoorlijk toe. Er is hierbij een relatief sterke migratie van mensen uit de
Europese Unie en van expats uit andere continenten.
Sociale verbanden
De trend van individualisering zet zich in sterke mate door. Sociale verbanden gaan over
(gemeente)grenzen heen en laten zich niet meer op wijkniveau groeperen. Sociale media en
een groeiende mobiliteit maken ook dat mensen zich minder richten op de sociale verbanden
binnen de wijk en de gemeente. De afnemende sociale cohesie op wijkniveau draagt er aan
bij dat er nieuwe vormen van professionele zorg/ondersteuning, die noodzakelijk zijn om de
zorg toekomstbestendig te maken, versneld worden ontwikkeld. Zelfsturing komt in deze
variant goed van de grond. Echter deze zelfsturing overstijgt het gemeentelijke niveau.
Participatie aan verenigingen wordt veel minder in verband met de individualisering.
Verenigingen krijgen hierdoor minder leden en sommige verenigingen zullen ophouden te
bestaan.
Zorg
Als gevolg van de vergrijzing groeit de zorgvraag. Omdat de bedrijvigheid en bevolking
groeien, zijn er meer mogelijkheden om voorzieningsniveau te handhaven op het huidige
niveau. Ook hier zullen mede door de forse intensivering van de samenwerking met partners
nieuwe concepten ontstaan waardoor met minder menskracht het zorgniveau behouden kan
blijven en zelfs verbeterd kan worden ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij is wel meer
zelforganisatie van de kant van de zorgvragers nodig en blijft het leveren van mantelzorg
noodzakelijk.
Economie
De mainports Rotterdam en Antwerpen groeien gestaag door en leiden tot positieve spin-off
effecten voor de economische ontwikkeling van West-Brabant. De regionale economie
(uitgedrukt in bijdrage aan het Bruto Nationaal Product) herstelt zich en vertoont vanaf 2015
een jaarlijkse groei van 3%. Als gevolg hiervan groeit het consumentenvertrouwen ten
opzichte van het huidige niveau. Noodzakelijke economische vernieuwingen worden
doorgevoerd omdat de groeisectoren van nu niet automatisch de groeisectoren zijn van de
toekomst. Er wordt actief ingespeeld op de kansen die de economische groei biedt. Er wordt
focus aangebracht waarbij Etten-Leur zich richt op MKB bedrijven in of met een sterke relatie
met logistiek, maintenance en biobased. Er wordt in eerste instantie ingezet op intensivering
van het ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen maar het realiseren van een nieuw
bedrijventerrein zal tussen 2015 en 2020 nodig zijn. Hierbij gaat het in eerste instantie om
een nieuwe werklocatie van zo’n 30-40 ha, maar na 2020 is het gefaseerd realiseren van
een terrein ten zuiden van de A58 nabij afrit 19 noodzakelijk. Tevens worden winkel- en
werklocaties up to date gehouden. Winkels die vrijkomen vanwege de sterk stijgende
internetverkopen krijgen een andere bij het winkelgebied passende bestemming. De
leegstand op bedrijventerreinen Vosdonk en ook kantoren aan de Oostpoort blijft beperkt tot
tijdelijke (frictie)leegstand. Er wordt nog geïnvesteerd in het realiseren van een enkel nieuw
kantoor.
Mobiliteit en bereikbaarheid
De groei van de mobiliteit is gelijk aan het huidige niveau. Dit leidt tot een toename van
verkeer per as, over het spoor en over het water. Door op een andere manier te kijken naar
bepaalde verkeersproblemen worden daarvoor oplossingen gevonden zoals thuiswerken,
leegstaande kantoorpanden in de eigen omgeving gezamenlijk gaan gebruiken om een
lange reis naar het ‘eigen’ kantoor te voorkomen, variabele werktijden etc. Daarnaast wordt
met succes ingezet op het behoud van de huidige openbaar vervoervoorzieningen (NS
station, HOV lijn en buslijnen). Ook worden nieuwe vervoerconcepten verkend en nieuwe
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vormen van Openbaar Vervoer voor 2030 gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een
monorail door Brabant met een stop in Etten-Leur en een goede aansluiting op de HSL in
Breda.
Er worden PPS constructies gecreëerd om noodzakelijke infrastructurele investeringen te
doen waardoor de bereikbaarheid van Etten-Leur op peil blijft. Dit mede omdat de
aanwezigheid en het gebruik van de digitale snelweg explosief groeit.
Arbeidsmarkt
In deze variant vindt een lichte groei van de vraag naar arbeidskrachten plaats. Dit ondanks
het maximale gebruik van ICT om met minder arbeidskrachten meer werk te kunnen doen.
Na een lichte stijging van de werkloosheid tot 2013/2014 ontstaat zowel kwantitatief als
kwalitatief grote krapte op de arbeidsmarkt. Dit omdat naast de groeiende vraag naar arbeid
de komende jaren de uitstroom van ouderen is groter dan de instroom van jongeren. Er
zullen veel vacatures zijn die moeilijk vervuld kunnen worden. Om de moeilijk vervulbare
vacatures in te vullen zullen veel mensen vanuit de Europese Unie maar ook expats vanuit
andere continenten instromen. Er is veel aandacht voor om-, her- en bijscholing om het
gemiddelde opleidingsniveau toe te laten nemen. Er vindt een grote mate van flexibilisering
van de arbeidsmarkt plaats doordat veel mensen als zzp’er voor zichzelf starten.
Wonen
Het bouwtempo neemt beperkt af ten opzichte van het huidige niveau. In 2020 zijn
Schoenmakershoek Oost, Haansberg Oost en de Streek gereed en is Hoge Haansberg
aangewezen als nieuwe woonwijk. De huizenmarkt komt weer op gang door anders te kijken
naar bezit en beschikbaarheid van woningen alsmede de grond onder de woningen. Dit biedt
soelaas ten aanzien van de stijgende behoefte aan wooneenheden voor
eenpersoonshuishoudens, ouderen en starters. Door inzet van financiële middelen uit het
Grondbedrijf en publiek-private samenwerking wordt het kwaliteitsniveau van de wijken, die
vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn gerealiseerd, gehandhaafd en wordt ook het
kwaliteitsniveau van de woonomgeving in heel Etten-Leur behouden en waar nodig
verbeterd tot het niveau zoals bepaald in Beheren op Niveau. Er wordt specifiek aandacht
geschonken aan de huisvestingsvraag van arbeidsmigranten uit de Europese Unie alsmede
van expats.
Toerisme en recreatie / vrijetijdsbesteding
Initiatieven en investeringen op het terrein van toerisme en recreatie nemen aanzienlijk toe.
Het gaat hierbij niet alleen om een aantal initiatieven in het buitengebied (Bed- and Breakfast
en minicamping) maar ook het Trivium en nieuwe particuliere initiatieven worden ontwikkeld.
De potentie van de Westpolderplas wordt ten volle benut door vergroting van de jachthaven
en vergroting van de plas zelf. Toerisme en recreatie is, gezien de toename van
vrijetijdsbesteding, op een hoger niveau gekomen.
Cultuur
Er vindt een vernieuwing en – als gevolg van mogelijkheden die de groei van toerisme en
recreatie biedt – een verbreding plaats van het cultureel aanbod op regionaal niveau
waardoor met minder publieke middelen en meer private middelen het culturele niveau op
regionale schaal in stand kan worden gehouden. Er worden minder collectief gefinancierde
arrangementen aangeboden maar door creatieve vergaande samenwerking, waarbij
samengaan van gelijksoortige functies niet wordt uitgesloten tussen de lokale aanbieders
(Nieuwe Nobelaer, Turfschip, onderwijs, wijkverenigingen en particuliere aanbieders) en
aanbieders in de regio wordt mede dankzij de intrede van het cultureel ondernemerschap het
niveau van het culturele aanbod behouden.
Sport
Na het nieuwe zwembad gecombineerd met een overdekte ijsbaan en de nieuwe sporthal in
het Trivium, worden geen nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd. Voor het beheer en
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onderhoud van de bestaande voorzieningen zijn minder middelen beschikbaar maar door de
mogelijkheden van privatisering en beheer- en onderhoudsarrangementen met verenigingen
wordt het mogelijk om met minder middelen het kwaliteitsniveau te handhaven. Een aantal
verenigingen zal in hun bestaan worden bedreigd door een afname van sportbeoefening in
verenigingsverband en de ontgroening.
Onderwijs
Er is sprake van een beperkte daling van de leerlingenaantallen in het basisonderwijs. De
Brede scholen worden conform planning gerealiseerd. Gebouwen die worden gerealiseerd
worden zodanig vormgegeven dat deze later met eenvoudige ingrepen voor andere functies,
bijvoorbeeld zorgfuncties i.v.m. de toenemende zorgvraag, gebruikt kunnen worden. Ook de
KSE, het Munnikenheidecollege en het ROC merken in beperkte mate de gevolgen van de
terugloop van leerlingen en gaan alternatieve invullingen zoeken voor delen van hun
gebouwen. Deze worden gevonden in het aanboren van particuliere middelen voor om- heren bijscholing en ook in het scholen en begeleiden van arbeidsmigranten uit de Europese
Unie. Samen met bedrijven wordt op regionaal niveau geïnvesteerd in nieuwe
opleidingslijnen waardoor het onderwijsaanbod op MBO- en HBO-niveau wordt uitgebreid.
Natuur en duurzaamheid
Duurzaamheid krijgt een grotere maatschappelijke betekenis en vormt de basis voor alle
afwegingen. Om de bewustwording te vergroten is in 2020 een Milieu Educatief Centrum
gerealiseerd. De plannen voor de ecologische verbindingszones langs de Kibbelvaart,
Laakse Vaart en Brandse Vaart maar ook de Groene Schakel worden verder vorm gegeven.
Verdere aanleg van compenserend groen in relatie tot de groei worden gerealiseerd. Met
beperkte overheidsmiddelen en meer inzet van particuliere organisaties als
Natuurmonumenten maar ook bedrijven (maatschappelijk verantwoord ondernemen) worden
de al bestaande delen en nieuw aan te leggen van de ecologische verbindingszones in stand
gehouden en vindt waar mogelijk toeristisch recreatief medegebruik plaats.
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Methodologische verantwoording enquête
In de raadsopdracht toekomstverkenning is aangegeven dat de raadsleden en de burgerleden een telefonische
enquête willen houden onder een aselecte groep inwoners van Etten-Leur. Om aan dit onderdeel uit de
raadsopdracht invulling te geven is als volgt te werk gegaan:
1.

Eerst is op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2012 bepaald hoe groot het aantal afgenomen
enquêtes moet zijn om met 95% betrouwbaarheid en een toegestane foutenmarge van 5% een
uitspraak te kunnen doen over de mening van de inwoners van Etten-Leur. Op basis van bovenstaande
gegevens is bepaald dat 381 enquêtes moeten worden afgenomen om met 95% betrouwbaarheid een
uitspraak te kunnen doen over de mening van de inwoners van Etten-Leur over de verschillende
onderwerpen die aan de respondenten worden voorgelegd.

2.

Er is vervolgens een aselecte steekproef van 1200 telefoonnummers opgevraagd bij Cendris. Voor
deze omvang is gekozen om een zeer grote mate van zekerheid te hebben dat het aantal benodigde
enquêtes daadwerkelijk kan worden afgenomen.

3.

Deze steekproef is gelegd naast de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dit om uit de getrokken
steekproef de telefoonnummers te verwijderen van bewoners die recent (tussen 1 december 2011 en
4 januari 2012) zijn verhuisd of overleden. Op basis van deze confrontatie bleven 1168
telefoonnummers met bijbehorende adressen over.

4.

Op 5 januari 2012 zijn de 1168 adressen aangeschreven met de mededeling dat ze op 10, 11 of 12
januari gebeld konden worden voor een telefonische enquête in het kader van de
toekomstverkenning. Bij deze aankondiging waren gevoegd een overzicht van de te stellen vragen
alsmede twee cirkeldiagrammen met de inkomsten en uitgaven van de gemeente Etten-Leur op basis
van de begroting 2012.

5.

Van de 1168 aangeschreven adressen zijn er exact 800 gebeld. Bij 446 van deze mensen is een
enquête afgenomen, een respons derhalve van 55,8%.

6.

Bij het verwerken van de enquêteresultaten bleek dat bij de geënquêteerden, zoals ook vooraf was
verwacht omdat is gekozen voor het hanteren van vaste telefoonnummers, ouderen
oververtegenwoordigd waren ten opzichte van jongeren. Ook bleek dat mannen
oververtegenwoordigd waren ten opzichte van vrouwen. Omdat in de enquête zowel de leeftijd als
het geslacht gevraagd zijn, was het mogelijk om de enquêteresultaten te wegen. Immers uit de GBA is
exact bekend hoe de bevolkingssamenstelling is uitgesplitst naar leeftijd en uitgesplitst naar geslacht.
Bij het wegen op basis van de leeftijd is groep geënquêteerde personen verdeeld in een aantal strata
(in dit geval leeftijdscategorieën). Ook de gegevens in het GBA zijn dezelfde strata verdeeld. Daar waar
bij een stratum van de groep respondenten sprake was van een oververtegenwoordiging ten opzichte
van de populatie zoals opgenomen in het GBA wegen de antwoorden minder zwaar (<1). Waar een
stratum van de groep respondenten ondervertegenwoordigd was ten opzichte van de populatie zoals
opgenomen in het GBA weegt het antwoord zwaarder (>1). Bij de leeftijdsopbouw is ter illustratie de
volgende weging toegepast. In de geënquêteerde populatie bedroeg het percentage mannen 57,6 en
het percentage vrouwen 42,4 (in absolute aantallen 257 mannen en 189 vrouwen). Uit het GBA blijkt
dat het feitelijk percentage mannen 49,5 bedraagt en het feitelijk percentage vrouwen 50,5 (in
absolute aantallen 20.841 mannen en 21.244 vrouwen). De weging geeft vervolgens aan de
antwoorden zoals gegeven door mannen een gewicht van 0,8594 (0,495/0,576) en aan de antwoorden
gegeven door vrouwen een gewicht van 1,1910 (0,505/0,424).
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Samenvatting: Enquêteresultaten op hoofdlijnen


49% vindt het wenselijk dat de sociale cohesie in Etten-Leur versterkt, 27% vindt dit niet wenselijk en
24% weet het niet. Wanneer het gaat om de versterking van de sociale cohesie in de eigen wijk vindt
35% dit wenselijk, 50% niet wenselijk en 15% weet het niet



Op de vraag wie verantwoordelijk zijn voor het versterken van de sociale cohesie scoren met name
hoog: gemeente en organisaties (40%), bewoners (34%), bewoners gemeente en organisaties (12%) en
gemeente en bewoners (9%)



63% van de respondenten vindt het wenselijk dat de zelfredzaamheid van de inwoners toeneemt, 12%
vindt dit niet wenselijk en 25% weet dit niet



Op de vraag wie verantwoordelijk zijn voor het versterken van de zelfredzaamheid scoren met name
hoog: gemeente en organisaties (48%), bewoners en familie (13%), bewoners, familie, gemeente en
organisaties (11%) en bewoners (10%)



64% maakt wel eens gebruik van een sportvoorziening (en dus maakt 36% geen gebruik van een
sportvoorziening). Van de mensen die een sportvoorziening gebruiken doet 68% dit in Etten-Leur, 25%
in Etten-Leur en elders en 7% alleen elders



Over de stelling of Etten-Leur in de toekomst alle huidige sportvoorzieningen binnen haar grenzen
moet houden zijn de meningen verdeeld 42% is het (helemaal) eens met deze stelling en 48% is het
(helemaal) oneens met deze stelling en 10% weet het niet. Op de vraag welke voorzieningen niet
binnen Etten-Leur hoeven te blijven worden met name ijsbaan en rugby veel genoemd



Ook over de eigen bijdrage van sportclubs zijn de meningen verdeeld. 49% vindt dat sportverenigingen
meer mogen bijdragen aan het onderhoud van de sportaccommodaties, 35% vindt dit niet wenselijk
en 16% weet dit niet



Het gebruik van culturele voorzieningen is hoog (77%, wat impliceert dat 23% geen gebruik maakt van
culturele voorzieningen). Van de mensen die een culturele voorziening gebruiken doet 41% dit in
Etten-Leur, 54% in Etten-Leur en elders en 4% alleen elders (1% weet het niet)



Over de stelling of Etten-Leur in de toekomst alle huidige culturele voorzieningen binnen haar grenzen
moet houden zijn de meningen verdeeld 53% is het (helemaal) eens met deze stelling en 38% is het
(helemaal) oneens met deze stelling en 9% weet het niet. Op de vraag welke voorzieningen niet
binnen Etten-Leur hoeven te blijven worden met name theater veel genoemd



Wanneer het om wonen gaat kiest een meerderheid voor een regionale functie. 50% geeft aan dat
woningen moeten worden gebouwd voor eigen inwoners en mensen uit de regio. 25% noemt iets
anders waarbij met name eigen inwoners inclusief mensen met een sociale en/of economische
binding hoog scoort. 24% vindt dat alleen voor eigen inwoners moet worden gebouwd. Bij het bouwen
van nieuwe woningen geeft 68% de voorkeur aan het bouwen aan de rand van de gemeente direct
grenzend aan de huidige woonwijken



Bewoners willen betrokken zijn bij de kwaliteit van de eigen woonomgeving door zich samen met
gemeente en anderen (zoals politie en woningcorporatie) in te zetten voor de eigen wijk (34%), mee te
praten (29%), zelf zo veel mogelijk te doen (12%), iets anders (7%) (18% heeft geantwoord ‘weet niet’)



Op het gebied van ruimte voor bedrijvigheid is een grote eensgezindheid aanwezig. Met de stelling dat
Etten-Leur ruimte moet bieden aan een aantal van de bedrijven die zich in de toekomst in West
Brabant willen vestigen antwoordt 79% (helemaal) mee eens. Met het bieden aan uitbreidingsruimte
aan al in Etten-Leur gevestigde bedrijven is 85% het (helemaal) eens
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Het overdragen van bevoegdheden aan de regio kan niet op draagvlak rekenen. 60% is hier tegen en
29% is hier voor (11% weet het niet)



Op de vraag of de bereikbaarheid van Etten-Leur verbeterd moet worden antwoordt 72% nee en 28%
ja. Degenen die verbeteringen wensen, wensen vooral een verbetering van de bereikbaarheid per
auto, (wijk)bus of fiets



Wanneer het gaat om de uitgaven van de gemeenten dan willen de respondenten in het algemeen
aan de verschillende beleidsonderdelen even veel geld uitgeven dan nu het geval is (uitgezonderd
veiligheid waaraan de respondenten meer willen uitgeven). Bij meer uitgeven scoren
achtereenvolgens veiligheid, werkgelegenheid, WMO, handhaving en onderhoud openbaar gebied het
hoogst. Bij minder uitgeven scoren achtereenvolgens het hoogst bouwen en wonen, cultuur, toerisme
en recreatie en sport



Wanneer de respondenten een keuze moeten maken over de hoogte van de gemeentelijke
belastingen dan ziet het beeld er als volgt uit:
o 42%: de gemeentelijke belastingen gaan omhoog en de voorzieningen blijven bestaan
o 37%: de gemeentelijke belastingen blijven gelijk en de voorzieningen nemen af
o 7%: de gemeentelijke belastingen gaan omlaag en de voorzieningen gaan fors omlaag
o 14% weet niet
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Sociale cohesie en zelfredzaamheid
1.

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2.

Is het versterken van de sociale cohesie een taak voor de gemeente Etten-Leur?
In onderstaande tabel is weergegeven voor wie het versterken van de sociale cohesie een taak is
volgens de respondenten.
39,6
34,3

9,3

11,8
0,5

3,8

0,3

0,4

Vindt u het wenselijk dat de sociale cohesie in de gemeente Etten-Leur in de toekomst verbetert?

23,7
Ja. Heeft u suggesties?
49,3

Nee
Weet niet

27,0

In bijlage 1 zijn de suggesties opgenomen voor de versterking van de sociale cohesie in de gemeente EttenLeur.
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3.

Vindt u het wenselijk dat de sociale cohesie in uw buurt in de toekomst verbetert?

15,2
34,5
Ja. Heeft u suggesties?
Nee
Weet niet

50,4

In bijlage 2 zijn de suggesties opgenomen voor de versterking van de sociale cohesie in de eigen buurt van de
respondent.

4.

Is het bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners een taak voor de gemeente Etten-Leur?
In onderstaande tabel is weergegeven voor wie het bevorderen van de zelfredzaamheid een taak is
volgens de respondenten.

60,0
48,2

50,0
40,0
30,0
20,0
9,6
10,0

12,9

11,3
0,9

4,2

3,9

6,4
0,7

1,3

0,2

0,1

0,2

0,0
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5.

Vindt u het wenselijk dat de zelfredzaamheid van bewoners in de gemeente Etten-Leur in de toekomst
toeneemt?

24,4
Ja. Heeft u suggesties?
Nee
12,4

Weet niet
63,2

In bijlage 3 zijn de suggesties opgenomen voor het bevorderen van de zelfredzaamheid.
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Sport en cultuur
6.

Maakt u wel eens gebruik van een sportvoorziening, sportaccommodatie?

36,5
Ja
Nee
63,5

Indien u gebruikt maakt van een sportvoorziening, sportaccommodatie; waar maakt u gebruik van
sportvoorzieningen?

In Etten-Leur en elders

16,2

In Etten-Leur

43,1

Elders

4,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
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7.

De gemeente Etten-Leur hoeft in de toekomst niet alle huidige sportvoorzieningen binnen haar
grenzen te behouden. Bewoners kunnen ook gebruik maken van sportvoorzieningen elders in de
regio. Bent u het daar mee een of oneens?

10,2

42,3

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
Weet niet / geen mening

47,5

Zowel voor de sporters als de niet-sporters is bekeken hoe gereageerd is op de stelling of de gemeente EttenLeur in de toekomst niet alle huidige sportvoorzieningen binnen haar grenzen moet behouden. De grafiek
hieronder geeft aan dat, voor degene die het eens is met de stelling, het niet significant uitmaakt of de persoon
al dan niet gebruik maakt van sportvoorzieningen.

41,7
Sport wel

52,4
5,9
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
Weet niet/geen mening

43,3
Sport niet

39
17,7

0

10

20

30

40

50

60
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Ook is bekeken hoe degene die in Etten-Leur, in Etten-Leur en elders of slechts elders sport, reageert op de
stelling of de gemeente in de toekomst niet alle huidige sportvoorzieningen binnen haar grenzen moet
behouden. Zie hiervoor onderstaande grafiek.

44,5
In Etten-Leur en elders

44,5
11

38,6
In Etten-Leur

(Helemaal) mee eens

57

(Helemaal) mee oneens

4,3

Weet niet/geen mening
62,2
Elders

33,3
4,4

0
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20

30

40

50

60

70

8.

Degene die aangegeven hebben dat Etten-Leur in de toekomst niet alle huidige sportvoorzieningen
binnen haar grenzen moet behouden, hebben de mogelijkheid gekregen aan te geven welke huidige
voorzieningen voor hen niet perse in Etten-Leur aanwezig hoeven te zijn. Zie hiervoor bijlage 4.

9.

Vindt u dat sportverenigingen meer moeten bijdragen aan het onderhoud van de sportaccommodaties
die zij gebruiken, door zelf (meer) onderhoud te gaan doen of door meer huur te betalen?

15,9

Ja
49,4

Nee
Weet niet

34,7

10

10. Maakt u wel eens gebruik van één of meer culturele voorzieningen, zoals bibliotheek, theater,
muziekschool, museum e.d.?

22,7

Ja
Nee

77,3

Indien u gebruikt maakt van culturele voorzieningen; waar maakt u gebruik van deze voorzieningen?

In Etten-Leur en elders

41,5

In Etten-Leur

32,0

Elders

3,4

Weet niet / geen antwoord

0,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
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11. De gemeente Etten-Leur hoeft in de toekomst niet alle huidige culturele voorzieningen binnen haar
grenzen te behouden. Bewoners kunnen ook gebruik maken van culturele voorzieningen elders in de
regio. Bent u het daar mee eens of oneens?

9,4

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
52,9

37,7

Weet niet / geen mening

Zowel voor degene die wel gebruik maken van culturele voorzieningen als voor degene die dit niet doen is
bekeken hoe gereageerd is op de stelling of de gemeente Etten-Leur in de toekomst niet alle huidige culturele
voorzieningen binnen haar grenzen moet behouden. De grafiek hieronder geeft aan dat, voor degene die het
eens is met de stelling, het niet significant uitmaakt of de persoon al dan niet gebruik maakt van culturele
voorzieningen.

51,9
Maakt gebruik van culturele
voorzieningen

40,9
7,1
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
56,2

Maakt geen gebruik van culturele
voorzieningen

Weet niet/geen mening

26,9
16,9

0

10

20

30

40

50

60
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Ook is bekeken hoe degene die in Etten-Leur, in Etten-Leur en elders of slechts elders gebruik maakt van
culturele voorzieningen, reageert op de stelling of de gemeente in de toekomst niet alle huidige culturele
voorzieningen binnen haar grenzen moet behouden. Zie hiervoor onderstaande grafiek.

53,6
In Etten-Leur en elders

41,2
5,2

48,8
In Etten-Leur

(Helemaal) mee eens

41,2

(Helemaal) mee oneens

9,9

Weet niet / geen mening
61,1
Elders

33,3
5,6
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12. Degene die aangegeven hebben dat Etten-Leur in de toekomst niet alle huidige culturele
voorzieningen binnen haar grenzen moet behouden, hebben de mogelijkheid gekregen aan te geven
welke huidige voorzieningen voor hen niet perse in Etten-Leur aanwezig hoeven te zijn. Zie hiervoor
bijlage 5.
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Wonen en woonomgeving
13. Voor wie moet Etten-Leur huizen bouwen?

24,3
Alleen voor eigen
bewoners
Anders, te weten:
50,3
Voor eigen bewoners en
voor mensen uit de regio
25,4

In bijlage 6 zijn de suggesties opgenomen voor wie Etten-Leur huizen moet bouwen.
14. Als Etten-Leur in de toekomst verder groeit, waar moeten dan woningen worden gebouwd?

Aan de rand van EttenLeur, direct grenzend aan
de huidige woonwijken

15,5

In bestaande wijken, ook
als er dan meer flats
worden gebouwd / groen
wordt opgeofferd

16,1

68,4

Weet niet / geen mening
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15. Als het gaat over de kwaliteit van uw woonomgeving in de toekomst wilt u dan …

Zo veel mogelijk meepraten over wat
de gemeente gaat doen in uw wijk

6,9

28,7

Zelf zo veel mogelijk doen in uw wijk
(bijvoorbeeld een stukje openbaar
groen onderhouden en meehelpen
met het schoonmaken van mijn wijk)
Weet niet / geen mening

34,6

12,0

Samen met de gemeente en anderen
(zoals politie, woningcorporatie etc.) u
inzetten voor uw wijk
Of iets anders, namelijk:

17,7

In bijlage 7 zijn de suggesties opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van de woonomgeving.
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Werken, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen
16. Als bedrijven zich in de toekomst in West-Brabant willen vestigen, moet Etten-Leur ruimte bieden aan
een aantal van deze bedrijven. Bent u het daar mee eens of oneens?

9,0
12,1
(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
Weet niet / geen mening

78,9

17. Voor bedrijven die al in Etten-Leur zijn gevestigd moet de gemeente in de toekomst zorgen dat er
ruimte beschikbaar is voor uitbreiding. Bent u het daar mee een of oneens?

6,2
8,8

(Helemaal) mee eens
(Helemaal) mee oneens
Weet niet / geen mening

85,1
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Samenwerking
18. De samenwerking van de gemeente Etten-Leur met onderwijs, ondernemers en andere gemeenten
kan leiden tot het afstoten van gemeentelijke taken naar de regio en de gemeenteraad van Etten-Leur
heeft daar dan ook niets meer over te zeggen. Bent u daar voor of tegen?

Ik ben tegen het
overdragen van
bevoegdheden aan de
regio

11,1

Ik ben daar voor
28,9
60,0
Geen mening / weet ik
niet
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Mobiliteit en bereikbaarheid
19. Bent u van mening dat de bereikbaarheid van Etten-Leur verbeterd moet worden?

27,9
Ja
Nee

72,1

Degene die van mening zijn dat de bereikbaarheid van Etten-Leur verbeterd moet worden, hebben de reactie
als in onderstaande grafiek gegeven.

14,1
13,8

Auto's

20,6

Fietsers

7,3
24,7

Voetgangers

3,2
16,6

Wijkbusauto's

Nee

11,3

Ja
15

Busauto's

12,9
25

Trein

2,9
26,3

Weet niet/geen mening

1,6
0

5

10

15

20

25

30
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20. Heeft u suggesties om de bereikbaarheid van Etten-Leur te verbeteren?

6,6
29,7
Ja. Welke?
Nee
Weet niet
63,6

Voor de specifieke suggesties, zie bijlage 8.
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Algemene vragen
21. De gemeente heeft een groot aantal taken en bemoeit zich ook met veel zaken. Wilt u zeggen of de
gemeente aan de volgende zaken in de toekomst MEER, EVENVEEL of MINDER tijd en geld moet
besteden?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Evenveel
Meer
Minder
Weet niet/geen mening

22. Alles wordt duurder, ook de voorzieningen van de gemeente gaan steeds meer kosten. Ik leg u drie
mogelijkheden voor en wilt u aangeven welke van de 3 uw voorkeur heeft?

De gemeentelijke belastingen
blijven gelijk en de
voorzieningen nemen af.

14,6
6,6

37,2

De gemeentelijke belastingen
gaan omhoog en de huidige
voorzieningen blijven
bestaan.
De gemeentelijke belastingen
gaan omlaag en de
voorzieningen gaan flink
omlaag.

41,6

Weet niet / geen mening
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Algemene vragen over bewoner
23. Hoe lang woont u al in Etten-Leur?

10,3
7,1
20 jaar of langer
10 tot 20 jaar
18,6

5 tot 10 jaar
64,1

Minder dan 5 jaar

24. Aan de respondenten is gevraagd hun leeftijd te noemen. In de methodologische verantwoording is
toegelicht hoe dit is meegewogen in de resultaten.
25. Aan de respondenten is gevraagd hun geslacht te noemen. In de methodologische verantwoording is
toegelicht hoe ook dit is meegewogen in de resultaten.
26. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?

13,9

10,7
5 personen of meer
Vier personen
28,6

Drie personen
Twee personen

31,2

Eén persoon

15,6
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27. Wat is het hoogste onderwijs dat u met een diploma heeft afgerond?
35,0

31,8

30,0

26,5

25,0
18,7

20,0
15,0
10,0
5,0

11,3
6,8
3,5
1,4

0,0
WO / Master
HBO / Bachelor
HAVO / VWO MBO (MTS, MEAO,
LBO (LTS,
Geen afgeronde Weet niet / geen
(Universiteit,
(HTS, HEAO,
(Gymnasium, HBS, Politieschool,
Huishoudschool, opleiding of alleen
antwoord
Technische
Sociale Academie,
MMS)
Verpleegopleiding) LEAO) / VMBO / lager onderwijs /
Hogeschool, Post- Lerarenopleiding)
MAVO (MULO /
basisonderwijs
HBO)
ULO /
Leerlingenwezen)

28. De respondenten zijn ook gevraagd of zij zelf iets toe zouden willen toevoegen. Zie voor deze
opmerkingen bijlage 9.
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Bijlage 1

Sociale cohesie Etten-Leur
Het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Etten-Leur is een taak voor…

Suggestie
Noemt geen suggestie(s).
Aangestuurd door evaluatie van het effect van door de gemeente ingezette middelen.
Aanwijzen buddy's.
Accommodaties dichter bij.
Activiteit waarbij meer begrip ontstaat voor andermans cultuur.
Alles kan beter.
Als buitenstaander minder betrokken.
Als gemeente iets te bieden dan mag er iets terugverwacht worden tweeverdieners moeten oudere
mensen helpen.
Bbq.
Behoud van faciliteiten (buurthuizen, ed.).
Behoud wijkontmoetingscentra.
Bepaalde zaken openbaar maken, communicatie tussen de partijen.
Beter overleg met de buurt en meer buurtagenten, meer open lijnen en meer reactie van de
gemeente terug.
Bevorderen vrijwilligerswerk.
Bevorderen zoals tafel dekje en sportbeleiduitbreiding.
Bewoners mee laten denken, referendum.
Bewoners zouden meer voor elkaar moeten verbeteren. Zou de gemeente dit willen organiseren.
Breed gedragen.
Bruggen bouwen tussen de verschillende groeperingen.
Buurtbeheer aangenamer maken.
Buurtbijeenkomsten maar er moet wel iets uit voortvloeien, zijn begonnen met bijeenkomsten met
politie maar is nog weinig van te zien.
Buurtfeesten, -bijeenkomsten (ludieke festiviteiten) organiseren.
Buurthuizen handhaven voor contacten buurtbewoners.
Bv meer sociaal maatschappelijke evenementen bv wijkraden buurtbeheer.
Dat oudere ergens terecht kunnen.
De mentaliteit mag best veranderen.
De mentaliteit van de mensen is een eerste stap in deze.
Deelname aan wijkvereniging is te laag kan verbeterd worden.
Door de buurtvereniging.
Door meer informatie.
Door meer wijkactiviteiten te ontplooien.
Doorgaan op de ingeslagen weg.
Douwe Egberts actie bijvoorbeeld, praat met de buren.
Duidelijke communicatie.
Een bijdrage leveren om actief te worden in de wijk.
Eigen initiatief, klussen doen, vanzelfsprekendheid.
Evenementen kleinschalig in de wijken, in eerste instantie door de gemeente en daarna
gestimuleerd door burgers.
Gemeente moet de controle uitoefenen.
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Gemeentelijk panel opstarten om per leeftijdscategorie meningen te geven en te peilen in een
brede diversiteit.
Gemengde wijken, oud en jong door elkaar.
Goede ontmoetingsruimten, diverse aantrekkelijke activiteiten of cursussen.
Hangt af van de financiën bijv. telefooncirkels.
Het buurtwerk in de wijk is behoorlijk goed.
Huurdersverenigingen stimuleren aanzetten.
Iedereen is er zelf mede verantwoordelijk voor.
Iets organiseren voor buurtschappen, fietstocht organiseren, iets voor ouderen.
Ik ben gehandicapt en zie nooit een mens. Er wordt gemeten met twee maten, uit eigen ervaring.
In principe altijd goed.
Inloopavonden/middagen vaker doen..
Inwoners moeten aan zichzelf denken.
Ja dit moet blijven verbeteren, graag in de toekomst mogelijkheden blijven bieden/stimuleren
(deze enquête bijvoorbeeld).
Jongeren van straat af houden, meer politie op straat.
Kan altijd beter.
Kleinschalige contacten, geen bbq's, maar wel buurtinloopavonden. Buurthuizen zijn gericht op
doe-zaken. Meer zitten, praten, pilsje pakken. Gemeente heeft cafés allemaal gecentraliseerd, had
meer verspreid moeten wezen.
Komende jaren wellicht.
Laagdrempelig, klein beginnen in de straat, buurt, wijk. Simpel houden.
Lid worden van een partij, meer betrokken raken bij de gemeente, sticht een commune.
Maar tot op zekere hoogte.
Mag altijd beter (gemeente graag blijven ondersteunen).
Meer bewoners dus wel nodig, meer wijkvereniging en buurtbeheer.
Meer bezoek bij verenigingen door raad en college.
Meer bij te betrekken. Samen organiseren.
Meer bijeenkomsten, mensen bij elkaar en dus in contact brengen.
Meer brug slaan tussen mensen met beperking en de rest van de maatschappij.
Meer buurthuizen voor Oud en Jong.
Meer contacten zoeken of leggen.
Meer controle.
Meer evenementen.
Meer inspelen op sociale conflicten. Bemiddelingshulp. Wel met sterke eigen verantwoordelijkheid
van inwoners.
Meer insteken op wijkniveau.
Meer onder aandacht brengen.
Meer onder mensen.
Meer organiseren, door meer te stimuleren.
Meer ruimte voor vrijwilligersorganisaties.
Meer samenwerking en inzetten wijkverenigingen/buurtbeheer.
Meer steun wijkactiviteiten.
Melden bij politie. Er wordt te weinig aan gedaan.
Mensen hebben het zelf in de hand.
Mensen kunnen zelf veel doen. Buurthuizen zijn belangrijk voor het leggen van contacten.
Mensen laten participeren in culturele en sportieve activiteiten.
Mensen zijn te veel op zichzelf (internet).
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Mentaliteit van de jeugd moet veranderen.
Met evenementen organiseren.
Minder grote wijken.
Mits er vraag of behoefte aan is.
Ondersteunen / bevorderen wijkverenigingen.
Op peil houden.
Openheid in zaken geven, betere voorlichting vooral over de cultuurgebruiken van buitenlanders.
Politiek meer benaderbaar.
Politiek moet een voorbeeld taak uitvoeren.
Projecten voor bewoners.
Regelmatig in de bode aandacht besteden, punten die versterken daar benoemen.
Snel actie gewenst en niet wachten tot het te laat is.
Sociale contacten moeten worden aangepakt.
Sociale controle promoten.
Sommige wijken meer. Mensen moeten niet alleen klagen, maar ook doen. Meer overleg met
bewoners in de wijken door de gemeente.
Soms, eigen buurt prettig, maar toch veel overlast van cafébezoekers van buitenaf.
Stimuleren; vrouw is afhankelijk van man alleen; instanties moeten daarom gestimuleerd worden
om cohesie te bevorderen.
Straatfeesten, mogelijkheden om dit te organiseren.
Veel evenementen i.s.m. clubs.
Verbetering van communicatie.
Verenigingsleven stimuleren.
Verplichte zitting met uitleg over verdraagzaamheid naar elkaar (eventueel een cadeautje geven
voor de komst).
Via de wijk verenigingen.
Via wijkgebouwen en wijkverenigingen.
Via wijkvereniging.
Vooral buitenlanders zetten een te grote bek op, stellen zich buiten de wet.
Vooral voor jeugd.
Vooral voor ouderen.
Voorwaarde scheppend, en daarmee het individu zelfraadzaam te worden.
Vuurwerk zit me dwars, goed dat de burgemeester er wat van gezegd heeft. Smartlappenfestival
oké, dan ook een oud- en nieuwfeest met georganiseerd vuurwerk, bijvoorbeeld.
Werklozen aanstellen als buurtwerkers.
Wijk en idee.
Wijkfeesten, wijkonderhoud, veiligheid.
Wijkgebouwen en mensen worden gestimuleerd om er te blijven. Surplus moet blijven.
Wijkinitiatieven ondersteunen en aandacht aan geven.
Wijkraden inschakelen, straatverenigingen.
Wijkverenging.
Wijkverenigingen ondersteunen.
Zelf zoeken.
Zoals in het begin met de oude markt, meer dingen organiseren.
Zorgen voor meer samenhang.
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Bijlage 2

Sociale cohesie eigen buurt

Het versterken van de sociale cohesie in uw buurt is een taak voor…
Suggestie
Noemt geen suggestie(s).
Activiteit waarbij meer begrip ontstaat voor andermans cultuur.
Altijd wel, bij ons in de straat is het goed.
Begint bij jezelf.
Beter buurtbeheer.
Bij evenementen in de wijk, meer betrokkenheid van raad en college.
Bijeenkomst over meepraten Etten-Leur dit was een goed initiatief.
Buurtbeheer vraagt om betere samenwerking.
Buurtbemiddeling of werkelozen actief betrekken.
Buurtbewoners moeten meer contact met elkaar leggen.
Buurtcontrole voor inbraak.
Buurtfeest, wijkcentrum mag meer zichtbaar worden.
Buurtfeesten.
Buurtfeesten, -bijeenkomsten (ludieke festiviteiten) organiseren.
Buurtvereniging.
Buurtverenigingen.
Dat doen we zelf wel.
Deelname aan wijkvereniging is te laag, kan verbeterd worden.
Douwe Egberts actie bijvoorbeeld, Praat met de buren.
Drempel voor aanvraag mag wel lager voor kleine buurtfeest, er wordt nu teveel gevraagd aan
formulieren en zo.
Eens per jaar receptie etage 1 en 2 enzovoorts zou meer initiatief mogen zijn ook van gemeente
Eigen verantwoordelijkheid, elkaar kunnen aanspreken.
Elkaar helpen.
Elkaar motiveren.
Evenementen organiseren.
Fietsclub is er, soort nieuwjaarsreceptie.
Fileprobleem oplossen zodat mensen meer tijd hebben voor elkaar.
Gaat geweldig.
Geen concentratie van buitenlanders, want daar krijg je geen contact mee.
Geen nieuwe dingen. En overal in de gemeente dus, niet alleen zijn buurt.
Gezamenlijke activiteiten
Gezamenlijke activiteiten voor de buurt.
Goede ontmoetingsruimten, diverse aantrekkelijke activiteiten of cursussen.
Grote buurtborrels.
Hulp van vrienden en familie.
Iedereen is er zelf mede verantwoordelijk voor.
Kan altijd beter.
Kan altijd beter. woont in een leuke gevarieerde wijk, opbouw is goed, maar kan altijd beter, voor
eenzame bewoners. We hebben het hier goed.
Kan altijd beter, zie hierboven.
Kleinere wijk en dan ook meer betrokkenheid.
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Kleinschalig in de wijken, in eerste instantie door de gemeente en daarna gestimuleerd door
burgers, in buitengebied meer sociale controle.
Kleinschalige contacten, geen bbq's, maar wel buurtinloopavonden. buurthuizen zijn gericht op
doe-zaken. Meer zitten, praten, pilsje pakken. Gemeente heeft cafés allemaal gecentraliseerd, had
meer verspreid moeten wezen.
Laagdrempelige wijkactiviteiten of per straat.
Lastig aan te geven... laagdrempeligheid.
Let op de veiligheid in uw omgeving.
Ligt ook aan jezelf.
Maar geleidelijk en met respect voor eenieders behoeftes en wensen.
Meedoen aan diner zoals in Anbarg nu al 20 personen verstandhouding verbeterd
Meer via de wijk verenigingen.
Meer bekendheid geven aan wijkactiviteiten.
Meer bewoners dus wel nodig, meer wijkvereniging en buurtbeheer.
Meer buurthuizen samen komen niet er op bezuinigen, meer winkels in de buurt.
Meer contacten.
Meer eigen van inwoners.
Meer en betere locaties voor oudere.
Meer gratis straatfeesten.
Meer met de buren doen, meer aandacht voor je buren.
Meer onder aandacht brengen.
Meer organiseren.
Meer projecten als buurtpreventie in Hooghuis. Met projecten komen bewoners met elkaar in
contact.
Meer steun.
Meer van de burendagen organiseren.
Meer wijkactiviteiten.
Melden bij politie. Er wordt te weinig aan gedaan.
Mensen praten te weinig met elkaar. Doorgangswijk.
Niet bezuinigen op wijkgebouwen.
Nieuwe potentiële bewoners zouden zich verplicht moeten voorstellen om sociale cohesie te
bevorderen
Nodig mensen uit in een partytent met elkaar in een straat met iemand van de gemeente erbij
Project zoals destijds achtertuinenproject.
Richting vasthouden waarin we zijn ingeslagen.
Rol wijkvereniging.
Samenwerking.
Soms, eigen buurt prettig, maar toch veel overlast van cafébezoekers van buitenaf.
Soort van buurtverenigingen.
Start gemaakt met het spreekuur maar ziet er niet veel van terug.
Straatfeesten.
Tegengaan verpaupering buurt + verkoop huurwoningen.
Tolk laten komen om gesprek aan te gaan naar een allochtoon als zij de Nederlandse taal niet
beheersen. Woonconsulent zou moeten functioneren en niet telefonisch zaken afdoen. Alles wordt
naar jezelf terug verwezen. Op papier is alles prachtig geregeld.
Trottoirs verbeteren.
Veiligheid.
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Veiligheid vergroten.
Verbetering contacten wijkverenigingen.
Versterken wijkverenigingen.
Via wijkvereniging.
Voldoende organiseren in het buurthuis voor 14 tot 18.
Vooral uit de bewoners zelf en wijkvereniging.
Weer verbeteren.
Wijkfeesten, wijkonderhoud, veiligheid.
Wijkinitiatieven zoals appelkring.
Wijkverenging.
Wijkvereniging iets actiever.
Wijkvereniging kan rol spelen. Persoonlijke initiatieven bewoners om in contact te komen
medebewoners, zoals buurtborrel en bbq.
Wijkverenigingen beter en actiever contact houden met de grote achterban.
Wonen verspreid in buitengebied.
Woningen in eigendom is niet fijn voor een wijk, of in de buurt. Permanente bestemming sneller
vinden.
Zelf doen.
Zie boven, maar dan wijkgericht.
Zie boven, noodzaak zeker bij meer senioren in de toekomst.
Zie vraag 2 mensen leven langs elkaar heen.
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Bijlage 3

Zelfredzaamheid
Het bevorderen van de zelfredzaamheid is een taak van …

Suggestie
Noemt geen suggestie(s)
Aangepast woningen en woningen voor ouderen en aanleunwoningen.
Afbouw subsidies, vrijwilligerswerk en onderwijs.
Algemene zin altijd goed.
Andere instanties moet ook klaar staan, niet alleen familie.
Beroep doen op de buurt en familie.
Beter op de hoogte te blijven met de mogelijkheden die de gemeente u te bieden heeft.
Beter toepassen van zorginnovatie mogelijkheden.
Betere communicatie van organisaties.
Betere planning/zorg.
Betere thuiszorg, beter regelen.
Betere voorlichting.
Betere voorlichting door gemeente, of subsidies.
Bevorderen van gezondheid bijv. door het goede voorbeeld te geven door goede leefomgeving te
creëren.
Bewustmaking laten doen toenemen.
Binnen de wijk oppakken, mensen samen brengen.
Blijven opletten dat de jeugd voldoende aandacht krijgt en samen met oud verenigen.
Blijven thuis in eigen huis meer promoten. Minder star in procedures.
Budget vormen waar mensen gebruik van kunnen maken.
Buren elkaar beter kennen.
Buurtbarbeques etc.
Buurtpreventie.
Conditie van burgers op peil houden, voornamelijk ouderen.
Dan blijft er een betere mix van leeftijden in de wijk en blijven ouderen meer betrokken.
Dat zal wel moeten want we komen met steeds meer grijze mensen te zitten.
Dat ze op tijd de woningen aanpassen.
De hele Wmo affaire er zijn vele dingen die mensen die ze zelf kunnen doen en kunnen betalen
zoals taxibonnen.
De mogelijkheid creëren voor de burger, om te kiezen.
Deelname aan maatschappij meer bevorderen.
Dichtbij de mensen blijven.
Die middelen beschikbaar stellen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
Door betere communicatie en informatie wordt zelfredzaamheid van zelf vergroot.
Door inzet creëren van bewonersorganisaties.
Door meer ondersteuning.
Door verstrekken van middelen moet dit kunnen.
Door vrijwillige inzet van buurtbewoners.
Door vroegtijdig maatregelen zelf te nemen.
Eerst bij je zelf kijken.
Eerst kijken met welke aanpassingen iemand thuis kan blijven wonen en dit vergoeden.
Eigen taak.
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Elkaar helpen.
Enkel moet dan de kostprijzen voor thuishulp omlaag.
Er is geen ontkomen aan.
Er moet aandacht voor blijven.
Er moet wel een vangnet blijven.
Faciliteren organisaties om mensen te ondersteunen.
Faciliteren van dienstverlening, zorg, meertaligheid, ondersteuning van de zwakkere.
Faciliteren zelfredzaamheid.
Familie bij betrekken.
Ga er eens uit, blijf niet achter de geraniums zitten.
Gebruik hulpmiddelen. Diensten. Goede randvoorwaarden. Eigen initiatief daarin.
Geen dwang! wel bevorderen, maar stimuleren, niet dwingen.
Gekeken kan worden hoe het te stimuleren d.m.v. persoonlijke gesprekken.
Gekeken worden of mensen het kunnen bijv. mensen met verstandelijk beperkingen.
Gemeente moet duidelijker maken hoe dat kan en waar je recht op heb.
Gemeente moet zich terugtrekken.
Hangt af van omgeving.
Hangt van de situatie af.
Het begint bij een sociaal netwerk... wellicht moet dit worden geforceerd.
Het nemen van verantwoordelijkheid.
Houd je buren in de gaten, kijk wat er in de buurt gebeurd.
Huiselijke sfeer en in buurtverband.
Hulpmiddelen sneller verstrekken en meer sociale controle.
Hulpmiddelen. Hulp van familie en bekenden. Adviseren door gemeente.
Idem.
Iets meer hulp in huishouding etc.
In de woonomgeving de mogelijkheden laten creëren in samenspraak met organisaties
(deskundigen).
Is altijd belangrijk, iedereen wil langer zelfstandig blijven wonen, er gebeurd al veel voor ouderen,
niet verzanden in meer organisaties en tussenstations.
Is noodzakelijk maar niet altijd wenselijk.
Ja, laat iedereen meehelpen.
Kan altijd beter.
Kan altijd beter. Goed luisteren naar signalen en die op de juiste plaats laten vallen.
Kan niet over andere oordelen.
Kan nooit geen kwaad.
Kinderen bij ouders wonen moet worden gestimuleerd worden, aanbouwen moet mogelijk zijn.
Kleine winkelcentra moeten blijven en uitgebreid worden.
Langer zelfstandig wonen.
Ligt ook aan de mentaliteit van de mensen zelf.
Maar dat moet zelf weten.
Maar zonder hulp van buitenaf niet mogelijk.
Manier waarop, altijd samen met familie en organisatie en gemeente.
Mede door meer integratie en zorg op maat.,meer senioren complexen, aangepast bouwen.
Meer contacten etc.
Meer duidelijke voorlichting.
Meer eigen initiatief tonen, waar mogelijk.
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Meer hulp aan huis.
Meer hulp uit buurt.
Meer in buurt.
Meer informatie door kennissen en familie.
Meer levensloopbestendig bouwen.
Meer ondersteuning geven.
Meer openstaan voor oudere mensen... luisteren naar het verhaal.
Meer persoonlijke hulp.
Meer sociale controle.
Meer te stimuleren.
Mensen dat zelf doen, voor jezelf komen.
Mensen die hulpbehoevend zijn, moeten goed geholpen worden.
Mensen direct helpen. bv. traplift ed.
Mensen moeten er zelf wat aan doen i.s.m. hulpverlenende instanties.
Mensen moeten meer voor elkaar zorgen.
Mensen moeten zelf meer naar buiten en voor zichzelf opkomen.
Met behulp van anderen.
Met behulp van familie.
Moet beter.
Moet makkelijker worden dat kinderen bij kunnen wonen door woning uitbereiden. Soepelere
bouwvergunning.
Moet wel gestimuleerd worden door gemeente.
Neem een ergotherapeut, dat bevordert de zelfredzaamheid.
Ondersteuning gemeente.
Onderwijs de instrumenten laten geven aan de mensen.
Op persoonlijke titel van de bewoners.
Organisatie en gemeente niet zo lang op zich laten wachten. Eerder beslissing nemen.
Organisaties moeten meer afstemmen met bewoners zodat zij ook dingen zelf kunnen oppakken.
Oude bomen niet verplanten.
Ouderen bij kinderen laten wonen.
Ouderen willen op zich zelf blijven, zorg is steeds duurder.
Ouderenwoningen en gelijkvloers kunnen wonen.
Persoonsgebonden. Ligt aan de situatie.
Seniorenwoningen bouwen, beter openbaar vervoer waardoor mobiliteit wordt vergroot.
Sneller in aanmerking komen voor thuishulp meer uren.
Soepel beleid welstandscommissie bij beoordeling woningaanpassing.
Soepeler omgaan met Wmo.
Stimuleren.
Stimuleren door gemeente maar uitvoeren niet.
Subsidie aanpassing woning dient te blijven. Vestrekken hulpmiddelen dient blijven..
Subsidies op hulpmiddelen.
Subsidies zoals Blijvend thuis in eigen huis moeten blijven bestaan.
Telefoonnummer/hulplijn, waardoor mensen gestuurd worden naar de juiste organisatie.
Thuiszorg uitbreiden.
Tools aangeven door gemeente.
Verbetering van de mantelzorger.
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Verbetering van faciliteiten mantelzorgers.
Verschillende laagdrempelige voorzieningen.
Via de wijkvereniging en ouderenbonden.
Via klankbordgroepen.
Vind ik belangrijk, men moet meer zelfredzaam worden.
Voor de mensen die dat nodig hebben.
Vooral kijken naar alleenstaanden zonder familie.
Voorbeeldfuncties van de gemeente zelf.
Voorwaarden scheppen waardoor mogelijk meer hulp aan huis, hier niet op bezuinigingen.
Wandelgebied, of weg naar winkels bankjes plaatsen.
Wel betere communicatie over wat wel en niet kan in gemeente.
Wijkverpleging.
Woningaanpassingen.
Woonstichting, wijkbewoners samen eraan.
Zeer zeker.
Zelfstandig blijven wonen.
Zie hierboven.
Zo lang mogelijk zelf doen.
Zoveel mogelijk en zo lang mogelijk thuis blijven.
Zoveel mogelijk zelf, alleen als het niet kan. Man overleden.
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Bijlage 4

Sportvoorzieningen

Welke van de huidige sportvoorzieningen hoeft voor u niet perse in Etten-Leur aanwezig te zijn?
Suggestie
Alle sport waar minder dan 10 % lid van is.
Alles is aanwezig.
Behouden van voorzieningen.
Bepalen door toetsing aan maatschappelijk draagvlak en behoefte.
Bij ijsbaan.
Bijvoorbeeld schaatsen.
Biljarten.
Buitenzwembad.
De wat kleinere sportverenigingen.
Die waar erg veel geld bij moet.
Drie keer voetbal is te veel.
Duiksport.
Een voetbalclub (fusie?).
Er hoeft niets bij te komen??!!
Er is voldoende niets meer erbij.
Fitness.
Foot bal.
Geen, alle behouden.
Geen, zoveel mogelijk houden.
Genoeg.
Golfbaan.
Grond, geld en energievoorzieningen zijn overbodig zoals een ijsbaan of golfbaan.
Hele kleine, rugbyvereniging, korfbal, ijsbaan.
Hockey.
Hoeft niet iedere sport te subsidiëren, alleen sporten die genoeg aantal leden hebben.
Honkbal.
Huidige sportvoorzieningen behouden.
Huidige voorzieningen zijn op zijn plaats.
Ijsbaan.
Ijsbaan, golfterrein; laatste is bij mij al voorzien. Ijsbaan raakt een hele kleine groep, kan regionaal
opgelost worden.
Ijsbaan, schietpiste.
Ijshockey.
Ik sport niet, dus er hoeft geen enkele te zijn.
Kegel- en bowlingbanen.
Kleinere sporten met minimale aantal leden.
Meerdere voetbal verenigingen zijn overbodig en loopclubjes.
Moeten hier blijven.
Multifunctioneel worden.
Niets mag vervallen.

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Niks.
REL en the stags was veel gedoe over om die naar de Streek zijn.
Rugby.
Rugby ijshockey/ ijsbaan.
Rugby, is een regionale club.
Schaatsbaan.
Schaatsbaan, rugby en honkbal.
Schietvereniging.
Skibaan.
Sporten met te weinig leden waarvoor speciale accommodatie of velden nodig zijn.
Tennis.
Tennis hockey en honkbal.
Voetbal.
Voetbalclub minder..
Zwembad.

1
1
10
1
1
11
1
1
2
1
1
1
5
1
7

34

Bijlage 5

Culturele voorzieningen

Welke van de huidige culturele voorzieningen hoeft voor u niet perse in Etten-Leur aanwezig te zijn?
Suggestie
Noemt niets.
Allen moeten blijven.
Alles mag blijven.
Alles wat er nu is moet gewoon blijven, ik ben trots op wat hier nu is.
Als een voorziening niet meer aan de eisen van de bewoners voldoet mag die worden opgeheven.
Behoud van voorzieningen.
Bioscoop.
Buitenbad.
De Nieuwe Nobelaer.
Diverse, linedancing.
Drukkerijmuseum.
Een grote schouwburg.
Een theater in Etten-Leur is voldoende, dus fusie Nobelaer en turfschip, 1 gebouw.
Enkele musea misschien.
Exposities.
Film.
Geen.
Geen idee.
Geen mening.
Geen Nobelaer en turfschip, 1 is voldoende.
Geen suggesties.
Groot theater.
Groot theater/schouwburg.
Grote evenementen.
Grote musea.
Grote schouwburg.
Grote schouwburg zoals bijv. chassé.
Grote theaterproducties.
Grote theatershows.
Hoeft niet meer te worden.
Huidige moeten blijven.
Indien weinig belangstelling, zonde van het geld.
Kunstwerken.
Maakt niet uit.
Meer samenwerking tussen Turfschip en Nobelaer.
Minder musea.
Musea/museum.
Museum en theater.
Muziekschool.
Nee.
Niet dubbelop.

Aantal
70
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
4
1
1
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Niet voor ieder luciferdoosje een eigen museum.
Niets.
Nieuwbouw Nobelaer.
Nieuwe Nobelaer.
Nieuwe Nobelaer (we hebben namelijk het Turfschip al).
Nieuwe Nobelaer concerten en grote theaterstukken.
Nobelaer.
Nobelaer is overbodig gezien de investering in het turfschip.
Nobelaer/theater.
Popel.
Poppodium.
Rugby.
Schouwburg.
Schouwburg.
Theater.
Theater (voorstellingen kosten erg veel geld terwijl we op 10 km Chassé hebben en op 15 km de
Kring).
Theater de Nobelaer.
Theater en bioscoop.
Theater grote voorstellingen, voor eigen gebruik wel in Etten-Leur houden.
Theater idem in chassé en de helft goedkoper in Breda dan in Etten-Leur.
Theater kleiner maken.
Theater NN.
Theater Nobelaer.
Theater Nobelaer en turfschip is teveel.
Theater voor professionele voorstelling.
Theater, bioscoop.
Theater, Nobelaer is geen must.
Theater/schouwburg.
Theatergebeuren de Nobelaer.
Turfschip.
Turfschip en Nobelaer combineren, culturele activiteiten gezamenlijk uitvoeren.
Twee theaterzalen zijn te veel.
Voorzieningen waar weinig gebruik van wordt gemaakt.
Waar weinig gebruik van gemaakt wordt, minder dan 10 % van de bevolking.
Wat we hebben behouden.

1
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
2
1
44
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bijlage 6

Wonen en bouwen

Voor wie moet Etten-Leur huizen bouwen?
Suggestie
Voor optie a en b en buiten de regio.
Als er vraag is maakt het niet uit waar je vandaan komt.
Bewoners en regio en van elders, tenzij te weinig ruimte dan Etten-Leurse inwoners voorrang.
Bewoners, of werkzaam in Etten-Leur.
De tijd waarin we zitten dus meer senioren en anders bij krimp minder bouwen.
Economische binding met Etten-Leur.
Eerst voor eigen bewoners, daarna mensen uit regio.
Eigen bewoners en degene die economisch gebonden zijn.
Eigen bewoners en economisch gebonden mensen.
Eigen bewoners en met name starters.
Eigen en mensen van platteland.
Eigen en regio en mensen die hier komen werken.
Eigen en voor sociaal en/of economisch gebonden.
Eigen inwoners indien voldoende mogelijkheden ook voor de regio.
Etten-Leur moet minder huizen bouwen, maar geld besteden aan kwaliteit bestaande
woningen/voorzieningen.
Geen idee.
Geen mening.
Geen taak gemeente, eigenlijk is Etten-Leur wel groot genoeg.
Heb daarover geen mening.
Ieder heeft recht om zelf te bepalen waar hij woont.
Iedereen die een woning zoekt.
Iedereen die het kan betalen en meer huurwoningen.
Iedereen, voorkeur eigen bewoners, niet groeien!
Ik weet niet waar behoefte aan is, eerst in ieder geval lege plekken vol bouwen.
Jonge mensen de kans geven uit Etten-Leur.
Jongeren en eigen bewoners.
Meer voor eigen bewoners, of althans bij voorkeur. Woningen over? Dan ook van buitenaf.
Mensen die in de buurt werkzaam zijn.
Mensen die in Etten-Leur werken.
Mensen kunnen niet geweigerd worden, is de wet. Liever alleen voor eigen inwoners.
Mooie mix eerste eigen inwoners 25% voor anderen.
Nederlandse mensen.
Niet bij bouwen.
Niet bouwen.
Niets bijbouwen. Is groot genoeg.
Niets meer bebouwen.
Ook mensen die op een andere manier verbonden zijn met de regio, bijv. door werk, asiel zoekers
enz.
Ook voor buiten de regio.
Ook voor mensen, die hier werken.
Ook voor werk.

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Oudere mensen waarvan de kinderen in Etten-Leur wonen.
Sociaal: voor eigen bewoners.
Sociale woningbouw eigen en daarna naar buiten.
Starters.
Trots op snelgroeiende gemeente en innoverende woningen.
Voor allen die hier willen.
Voor de mensen die in Etten-Leur willen komen wonen. Niet slechts regio gebonden.
Voor eigen bewoners en mensen die hier werkzaam zijn.
Voor eigen bewoners en mensen uit de regio, maar beperkte groei nastreven.
Voor iedereen.
Voor iedereen die hier wil wonen voor zover mogelijk, maar er zijn grenzen aan wat kan.
Voor iedereen rekening houdende met beperkt woon- werkverkeer.
Voor jongeren.
Voor mensen die hier graag willen wonen.
Voor niemand.
Voor woningzoekende.
Vooral woonruimte voor jongeren, wel betaalbaar, grote huizen in kleine eenheden verdelen,
zowel uit Etten-Leur en regio.
Voorlopig niet bouwen.
Vraag en aanbod, de markt bedienen.
Weet ik niet.
Wel starterswoningen, bij 2 verdieners na 3 a 5 jaar verplicht andere woning.
Woningen bouwen naar behoefte.
Ze hoeven voorlopig niet te bouwen.
Zo min mogelijk bouwen.
Zo min mogelijk huizen bouwen, maak niet uit wie er komt wonen.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bijlage 7

Kwaliteit woonomgeving

Als het gaat over de kwaliteit van uw woonomgeving in de toekomst wilt u dan…
Suggestie
Alle drie de opties.
Als antwoord 3 maar dan voor de gehele gemeente.
Belangstelling tonen voor wat er gebeurt.
Ben ik te oud voor.
Bewoners meer bewust te maken van de omgeving, eigen stoep schoonmaken, gemeente moet
groenvoorzieningen goed onderhouden, praten over aantal parkeerplaatsen is echt chaos.
Brieven sturen heeft geen zin, om e.e.a. vast te leggen.
Daar bemoei ik me niet mee zoals het nu is gaat het prima.
Door de gemeente alleen uiteindelijk gebeurd dat toch, we willen allemaal iets anders.
Gemeente doet zijn eigen zin.
Gemeente moet zelf onderhoud doen.
Heb gezien mijn leeftijd geen mogelijkheden.
Iedereen dient zijn of haar eigen rommel op te ruimen.
Ik ga niks doen, wil meepraten als het dicht bij mijn huis komt.
Ik zit hier goed en hoef niets meer.
Ik zit hier heel goed en rustig, en ik wil hier niet weg.
Inspraak stelt niets voor.
Luisteren signalen burgers.
Mee praten met de gemeente en samen met derde uitwerken.
Meedenken over nieuwe gebouwen in de wijk.
Meepraten en in samenwerking met politie en gemeentelijke organisaties.
Meer politie wijken, sloten schoonmaken.
Niet i.v.m. leeftijd.
Samen met de gemeente en anderen en zoveel mogelijk meepraten (antwoord 1 en 3).
Stimuleren door gemeente wijkagent betrekken parkeerbeleid.
Taak gemeente.
Te oud om mee te doen, wel positief.
Vereniging van eigenaren geen eigen inbreng.
Waar nuttig meepraten, maar dan wel luisteren, jongeren vooral proberen te activeren.
Wil graag meedoen, maar heeft te weinig tijd beschikbaar.
Wonen buiten met maar 4 woningen in de wijk.
Zo doorgaan.
Zo veel mogelijk meepraten over wat de gemeente gaat doen in uw wijk en samen met de
gemeente en anderen (zoals politie, woningcorporatie etc.) u inzetten voor uw wijk.

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bijlage 8

Bereikbaarheid Etten-Leur

Heeft u suggesties om de bereikbaarheid van Etten-Leur te verbeteren?
Suggestie
1 af en oprit erbij, ondertunneling spoor. Gr. randweg waar men 60 km mag rijden.
Aansluiting trein in Breda naar de Randstad.
Als je Etten-Leur binnenkomt.
Auto's die wachten voor spoor uitzetten (bord motor af neerzetten). Tunnel bij SchoonhoutPlantijnlaan.
Bereikbaarheid in het zuiden, afslag maken snelweg naar Rijsbergen toe.
Best veel uitvalwegen, maar moeten wel bereikbaar blijven.
Beter betraten, beter snoeien achteraf.
Beter doorstroming vanuit Noord richting snelweg.
Beter nadenken over verkeersstromen op specifieke momenten.
Beter onderhoud fietspaden, bus geen aparte baan op Parklaan (naar parallelweg).
Beter onderhoud van fietspaden, meer ontsluitingswegen.
Beter onderhoud/bereikbaarheid fietspaden, wijkbus en bus beter op elkaar afstemmen.
Beter parkeerbeleid.
Beter vanuit Etten-Leur naar andere bestemming.
Betere aansluiting van treinen in het algemeen.
Betere busverbindingen en betere bushaltes.
Betere doorstroming vanuit Noord richting A16.
Betere fietspaden vooral veiligere buitengebied.
Betere ontsluiting van noord.
Betere ring om Etten-Leur.
Betere toegang wegen naar schoenmakershoek, het plan van bushaltes niet acceptabel.
Betere verbinding noord.
Bisschopmolenstraat open laten. Hoofdstructuur openhouden.
Bus moet stoppen op centrum Leur.
Bus naar Zevenbergen/Moerdijk voor school en werk.
Bus sluit niet aan op trein, busstation zit te ver van de trein.
Bus stroken.
Bus tijden en routes sluiten niet op elkaar aan en ook niet op de aankomst en vertrektijden van de
treinen. Met name in de avonduren is er weinig busvervoer.
Buslijn Etten-Leur - Rijsbergen – Zundert.
Buslijn Etten-Leur Noord behouden.
Bustrajecten aanpassen. Meer bussen.
Busverbinding Zevenbergen (ook trein).
Busvervoer/extra afrit van de snelweg.
De buslijn Rijsbergen-Etten-Leur weer opnieuw invoeren.
De doorstroming verbeteren.
De markt is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.
De spoorlijn door Etten-Leur is een probleem, er moet een tunnel komen voor nooddiensten,
iedereen. Fietsdoorgang bij station moet anders opgelost worden.
De toegangswegen en rotondes moeten beter geschikt zijn voor een grotere verkeersdruk.
De uitvalswegen verbeteren (rond Etten-Leur).

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Doorstroming verbeteren.
Een afslag te weinig naar de snelweg.
Een echte hoofdrondweg voor Etten-Leur zonder obstakels en stoplichten.
Een extra ontsluiting voor auto's in E-L; verkeer stroopt vaak op.
Efficiëntie OV kleinere bussen dan half lege bussen.
Er moet gekeken worden naar uitbreiden van de bestaande busverbindingen, naar de buitenwijken
van Etten-Leur.
Er zijn wel knelpunten.
Etten-Leur op de bewegwijzering op A16 beter aangeven.
Extra wijkbus, bij kloostergarde en kerkhof.
Fietsers en auto's kan altijd beter.
File leed naar Breda aanpakken.
Glasnetwerk uitbreiden.
Goed openbaar vervoer, verbetering fietspaden.
Huidige bereikbaarheid behouden of zelfs uit te breiden naar andere wijken.
Inkom noord/oost/rondom.
Je moet teveel omrijden doordat stukken zijn afgesloten voor auto's zoals het Raadhuisplein.
Keen en Schoenmakershoek moeilijk bereikbaar.
Kruising Schoonhout/NS overgang Platijnlaan moet ondertunneld worden.
Leur beter bereikbaar.
Leur vaartkant
Lijn 116 over Leur houden.
Lijn 316 niet uit het centrum van Etten-Leur, niet verleggen.
Maak de Parklaan tweebaans en Bredaseweg tweebaans.
Makkelijk met wijkbus naar het centrum, verbreding A58 maar meer A16.
Markt openen, herstructureren zoals hij geweest is.
Markt, etc. beter inrichten voor auto's, fietsers en voetgangers.
Meer buslijnen en meer tijden.
Meer afritten snelweg.
Meer busvervoer. Randwijken naar centrum...
Meer fietspaden, ook in 30km zones.
Meer gelegenheid om bezoekers centrum af te zetten/kort parkeren!
Meer haltes wijkbus. Vooral in Leur.
Meer op- en afritten A58.
Meer parkeergelegenheid.
Meer parkeerplekken in het centrum.
Meer toegangswegen en breder.
Meer uitvalswegen en betere bereikbaarheid voor hulpdiensten.
Meer vervoer voor senioren.
Meer wijkbussen en geregeld rijden, korte wachttijden.
Meer wijkbussen en verbetering dienstregeling (telefonisch op afroep).
Meer wijkbussen(lijnen). Normale tarieven. Niet duurder dan overig ov.
Meerdere bushaltes in Etten-Leur.
Meerdere routes van de wijkbus. Langs voorzieningen.
Meerdere toegangswegen.
Mensen beter informeren over de prijzen van het openbaar vervoer.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Met kleinere bussen rijden, ondertunneling van spoor.
Met name voor autoverkeer in Etten-Leur Noord.
Minder obstakels.
Misschien speciale route voor vrachtverkeer, niet dwars door centrum.
Mist wel duidelijk.
Noemt niets.
Ondertunneling Schoonhout.
Ontsluiting Noord richting A16.
Ontsluiting van de streek.
Ook wijkbus op zaterdag en bij koopzondagen.
Oost-West verbinding auto's moet beter. Hoogwaardig openbaar vervoer moet er zeker komen.
Op afritten naar snelwegen.
Op de leur de route vergroten van de bus.
Op fietspaden geen losse tegels, betere wegbewijzering naar Zwartenberg.
Openbaar beter regelen ook wijkbus.
Openbaar vervoer, een directe verbinding vanuit Breda naar Utrecht.
Opheffen van parkeervergunningen, hele straten staan overdag leeg.
Opstopping bij Parklaan, graag oplossing. Bereikbaarheid bus van en naar omliggende dorpen moet
beter in avond.
OV lijnen met name bus.
OV uitbreiden, stimuleren om vaker te laten rijden.
OV verbeteren.
Parkeergarages aan de rand van de gemeente en dan met pendelbussen rijden naar het centrum.
Parklaan te beperkte doorstroming.
Pendelbussen, carpoolen.
Randweg om Etten-Leur.
Rondweg oostzijde en uitbreiding wijkbus ook de randgemeenten Rijsbergen, Zundert.
Rondweg waar men nu mee bezig is, Lichttorenhoofd en van Bergenplein is een drama.
Rotondes verbeteren, fietsers geen voorrang.
Route bussen.
Routes verbeteren bus.
Spoortunnels Lage Vaartkant en Schoonhout.
Te weinig afslagen rijksweg, ontsluitingen wijken Etten leur
Toegang via de Parklaan verbeteren.
Toegangswegen verbreden.
Tunnel onder het spoor.
Uitbreiding wijkbus naar bijv. buitenranden Breda – NAC.
Uitvalsplan moet beter, gemeentelijk verkeer- en vervoerplan moet beter richting circulatie,
ondertunneling van het spoor.
Vaker AOV laten rijden.
Vanuit Prinsenbeek de wegen verbeteren. Fiets en voetpaden dienen beter bereikbaar te worden.
Verbetering van de invalsweg grotweg naar winkelcentrum, veel files, rotonde winkelcentrum,
versmalling probleem bij de Vincent van Goghschool, zebrapad.
Verbreden A58.
Verbreding Parklaan.
Verbreding Parklaan, Spoorlaan, vooral ontsluitingswegen. Is te krap allemaal.
Verfijning van de bestaande structuur.

1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
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Vergunningsgebieden, lastig parkeren voor ouderen die op bezoek gaan.
Verkeerremmende maatregelen beperken en waar beloofd handhaven.
Viaduct maken weg maken van praxis doortrekken rotonde rijksweg.
Voetpaden beter m.n. voor rollators.
Voor ouderen.
Voor ouderen die naar het centrum moeten.
Wandelroutes los van rijbaan
Wegen zijn te smal, je kunt niet makkelijk van het een naar het ander, wijkbus rijdt te weinig.
Wijkbus alle wijken aan laten doen (Grient).
Wijkbus uitbereiden.
Wijkbus voor ouderen, eventueel op afroep.
Wijkbus; betere verbindingen met de wijken en aansluiten op de rest van het openbaar vervoer
bus, trein. Regio bus in de avond uren een betere dienst regeling.
Wordt aan gewerkt, Lichttorenhoofd. Van Bergenplein mag ook aangepakt worden.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bijlage 9

Algemene opmerkingen

Op de vraag of de respondent zelf nog
toevoegingen heeft op de enquête zijn de
onderstaande reacties gegeven.
 Aan vraag 22, productiviteit moet gelijk blijven
maar de kosten minder.
 Aandacht aan de Wajong-uitkering, deze groep
extra aandacht geven, met name helpen aan
werk.
 Allemaal lof over de manier van communiceren
met gemeente ga zo door en onderhoud groen
is prima
 Alles moet betaald parkeren, zeker centrum.
 Als ik er in 2020 nog ben dan wil ik dat de
website beter wordt en dat de straten mooi
glad liggen.
 Appartementen niet te klein bouwen, minstens
4 kamers.
 Bedrijventerreinen erbij/uitbreiden? Nee eerst
leegstand benutten. Tevens hangt het van aard
bedrijf af (geen kernenergie bijv.). Etten-Leur
blijft hopelijk thuishaven voor speciaal
onderwijs!
 Bedrijventerreinen: uitbreiding akkoord,
behalve met kernafval/kernenergie of chemie
bedrijven. Bij voorkeur werkgelegenheid
opleveren. Bij de belastingdruk ook
kostenreductie overwegen, d.m.v.
kostenreductie de voorzieningen op peil
houden zoals ook in bedrijfsleven. Het zware
knalvuurwerk weren uit de woonwijken, geeft
nu te veel hinder. Domineesgang zeer gevaarlijk
kruispunt voor fietsers, speciaal voor
schoolgaande kinderen uit de Keen en
Schoenmakershoek. Geplande afsluiting
Achtersteven naar Boeieraak i.v.m. nieuwe
Jumbo niet wenselijk voor inwoners de Keen.
 Behouden van het dorpse karakter.
 Beleid wijkagent, voor eenieder gelijk. In de
Grient staan auto's op het trottoirs. Wijkagent
staat dit toe. In voortuin parkeren, blijft een
probleem.
 Bestrating en drempels mogen verbeterd
worden / Markenland kampt met
wateroverlast.
 Bewoner vindt Etten-Leur te onvrij, teveel
gemeentelijke regels.
 Bezwaar tegen het betalen van
hondenbelasting; hond blijft op eigen erf.
 Bij gemeente zelf leren bezuinigen.
Afvalverwerking gaat veel meer kosten en is
veel slechter geregeld.

 Bij industrieterreinen alleen inbreiden. Geldt
ook voor woonwijken, anders indelen kan meer
bieden.
 Blij met Etten-Leur.
 Blijf ontwikkelen.
 Bouw en woningtoezicht, kleine vergunningen
laten melden maar gedogen.
 Bouwgrond binnen de gemeente eerst
benutten voor nieuwbouw, zuinig zijn op groen.
Industrieterreinen beter benutten.
 Burgemeester is de moeder van de gemeente
en moet goed met het huishoudgeld omgaan,
dus geen dure kunst kopen als je voor een
truitje voor het kind geen geld hebt. Er moet
met zorg omgegaan worden met het
minimabeleid, zodat de juiste mensen het geld
krijgen en er niet van wordt geprofiteerd.
Bibliotheek en film zijn belangrijk. Bij sport
accommodaties: wel zelf onderhouden, maar
niet huur verhogen.
 Burgers zoveel mogelijk betrekken bij
toekomstvisie en andere plannen van de
gemeente.
 Bustijden van de wijkbus bij de haltes hangen.
 Coffeeshop naar buitenkant Etten-Leur.
 Communicatie van de gemeente naar haar
burgers is nog steeds niet op orde. Er wordt
een voorbeeld gegeven met het parkeren in de
wijk, op een groenstrook met twee wielen. De
wethouder doet een belofte om er op terug te
komen en heeft dat niet gedaan. Over het
voorzitterschap op het stembureau is
toegezegd om hem terug te bellen en dat is niet
gebeurd. Blijkt een raadslid dan voorzitter te
zijn.
 Controle op uitkeringen verbeteren.
 Dat in samenwerking met de regionale
gemeentes Rucphen en de provincie gestreefd
wordt naar een gemeenschappelijk bedrijven
terrein in Etten-Leur waarbij de gemeentes
Rucphen en Etten-Leur samen beleid bepalen,
ten zuiden van de A-58 .
 Dat veiligheid en groen gewaarborgd blijft.
 De gemeentebelastingen op een betere manier
uitgeven, geen geld over de balk gooien.
 De maatschappelijke verloedering is sterk
aanwezig..., o.a. in het winkelcentrum. Er wordt
heel erg veel ingebroken in de wijk waar ik
woon. Onveilig gevoel in het centrum
(winkelcentrum).
 De stoep bij ons in de straat is erg slecht. Wordt
al tijden niets aan gedaan.
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 De veiligheid in Etten-Leur moet een hogere
prioriteit worden, m.b.t. inbraken etc. Het
nieuwe afvalbeleid is niet effectief.
Wegbrengen van afval naar de milieustraat is te
duur in vergelijking met andere gemeentes. De
woningmarkt is te krap, en meneer heeft het
gevoel dat buitenlanders te positief
gediscrimineerd worden.
 De vragen zijn te moeilijk gesteld.
 Een betere communicatie vanuit het
gemeentehuis naar de burgers.
 Een plezierige plaats om te wonen op de
ingeslagen weg doorgaan meer de veegwagen
sturen.
 Een zeer prettig gesprek, vragen waren erg
treurig.
 Eerst nadenken dan pas doen! Beter luisteren
naar de inwoners. Leegstaande kantoorpanden
gebruiken als woningen. Minder bouwen!
 Etten-Leur moet gaan kijken wanneer het eens
genoeg is geweest. Geen redenen zoeken voor
veranderingen, ook niet door veranderen van
raad of college. Visie van een nieuwe coalitie
afstemmen op de huidige situatie.
 Enquête is wel erg moeilijk als je niet alle ins en
outs van de gemeente kent, terminologie soms
te moeilijk.
 Er is veel groen, daar is veel aandacht voor.
Toerisme: aandacht ontwikkelingen van
bouwactiviteiten door de eeuwen heen. Ik
neem het de gemeente kwalijk dat de beelden
in Etten-Leur slecht worden behandeld, moet
echt verbeterd worden. Rentmeesterschap
ontbreekt als het gaat om kunst (3d).
 Er kan minder geld hetzelfde doen, dat moet
kunnen of zelfs meer. Opfleuren van wijken
niet doen, zo goedkoop mogelijk.
 Er moet een vuurwerkverbod komen, voelt zich
niet veilig meer met oudjaar.
 Etten-Leur doet goed zijn best maar er mag niet
verder bezuinigd worden op cultuur.
 Etten-Leur hoeft niet meer uit te breiden.
 Etten-Leur hoeft niet perse meer in de
toekomst te groeien.
 Etten-Leur is een prettige plaats om te wonen
met genoeg winkels en een redelijk openbaar
vervoer.
 Etten-Leur is groot genoeg, geld stoppen in
onderhoud en leefbaarheid. Exotic Green Rally
mag verdwijnen.
 Etten-Leur moet niet te groot worden.
 Even rustig aan met het vuurwerkverbod.
 Fietspaden en stoepen in Etten-Leur Noord
beter onderhouden.
 Ga zo door, maar let op de sociale minima. Kies
niet altijd voor goedkoop, dat is in sommige
gevallen duurkoop.

 Gaten vullen op industrieterrein, saneren. Beter
kijken naar de huisvesting voor jongeren.
 Gedoseerd inbreidingslocaties gebruiken,
industrieterreinen voorkeur lege ruimtes beter
benutten.
 Geef verenigingen meer kans om meer
financiën binnen te halen.
 Geen.
 Geen drugshop, geen extra wethouder:
ambtenarij minder.
 Geen flats in Etten-Leur. Hoe houd ik
democratische controle bij uitbesteden regio,
ga ik dan ook regionaal stemmen?
 Geen nieuwe bedrijventerreinen. Er mag
absoluut niet gekort worden op de
jeugdgezondheidszorg.
 Geen stadsallure en niet te groot worden.
 Gelijk behandelen van alle bewoners ook al zijn
ze zwervers of illegaal.
 Geluidsoverlast Otterpad waarschijnlijk pet
power. Bij medelanders graag geroeste schotels
van de daken en huis en tuin beter
onderhouden desnoods verplicht.
 Geluidsoverlast, dus meer aandacht voor
handhaving.
 Gemeente moet zelf afspraken nakomen en
ook regelgeving naleven.
 Goed wonen en verblijven in Etten-Leur.
 Grenzen aan de groei. Wel vernieuwen en
voldoende bouwen voor eigen inwoners en
eigen jongeren. Etten-Leur moet geen grote
stad worden. 1000 tot 2000 inwoners
toevoegen is prima, maar daarna is het genoeg.
Huidige plannen Schoenmakershoek Oost,
Streek en Spoorzone Noord afronden en verder
hoofdaccent op inbreiden. Etten-Leur moet
groen en open blijven.
 Groei van Etten-Leur; Etten-Leur moet niet
veel verder groeien.
 Grof vuil moet weer periodiek worden
opgehaald.
 Handhaven aantal wijkgebouwen en
wijkvereniging.
 Handhaven huidig beleid. En meer
betrokkenheid vanuit burgers.
 Heeft geen brief ontvangen.
 Heel prettig dat de vragen van te voren
toegestuurd waren.
 Het is prettig wonen in Etten-Leur.
 Het zou goed zijn als het dorpse karakter van
Etten-Leur kan blijven, het gemeentelijk beleid
dient daarop gericht te zijn.
 Hoelang blijft Etten-Leur nog zelfstandig,
wanneer is de volgende reorganisatie van
gemeenten en wat vindt de gemeenteraad
daarvan?
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 Hoop dat plannen voor Trivium geen uitvoering
krijgen. Kosten wegen niet op tegen de baten.
Nieuwe Nobelaer geen goed idee, de regio
moet dat oppakken. Chassé in Breda is beter.
 Hoop dat veiligheid belangrijk blijft en daar niet
op bezuinigd wordt.
 Hopelijk zal Etten-Leur verder een min of mee
zelfstandige gemeente blijven. Dus niet vallen
onder Halderberge of Breda of iets dergelijks.
Samenwerking met regiogemeenten is oké om
de kosten te drukken, maar verder graag toch
eigen identiteit behouden. Culturele leven is
laatste jaren een stijgende lijn. Hierdoor is
Etten-Leur toeristisch aantrekkelijker
geworden. Het 'nieuwe' centrum goed blijven
bewaken (op o.m. veiligheid, onderhoud,
eventueel leegstand), dan blijft het
aantrekkelijker voor zowel inwoners als
bezoekers.
 Ik heb een hondje, ruim de uitwerpselen keurig
op. Het valt me op dat in bepaalde
wijken/straten heel veel bakken staan voor
uitwerpselen. Pleit voor meer bakken waarin
hondenpoep in gedaan kan worden (goede
voorbeelden zijn wijk Hoge Neerstraat en
Elisabethpark).
 Ik hoop dat de gemeente het zo blijft doen als
ze doen, ik ben zeer tevreden over de
leefomstandigheden.
 Ik vind het een fijne gemeente om te wonen.
 Ik woon heel erg naar mijn zin in Etten-Leur, de
kinderen ook. Kunnen zij ooit hier aan een
betaalbare woning komen. We zijn een
mooi/dorp/stadje, met een prachtige
bibliotheek. We moeten het met z'n allen zo
proberen te houden.
 In de schuur is het steeds nat, zijn niet goed
aangesloten op de riolering. Parkeerterrein ligt
te hoog. Etten-Leur moet geen stad worden.
 In Etten-Leur doet de gemeente het goed.
 Indien meer bedrijven beter bestaande
gronden gebruiken.
 Inspraakprocedure versterkt.
 Is erg tevreden over Etten-Leur.
 Is tevreden over Etten-Leur.
 Is tevreden zoals het nu gaat.
 Kan altijd beter.
 Kerken niet slopen.
 Kinderen zijn de toekomst, sporten voor
kinderen moet gratis zijn.
 Kleurtjes in diagram waren onduidelijk en
geven niet goed weer wat er wordt bedoeld.
Combinatie met de codes had het duidelijker
gemaakt.
 Koester mensen die sociale activiteiten
ontplooien.

 Kruispunten beveiligen, weg Klappenberg te
gevaarlijk.
 Kwaliteit kliko's.
 Mag wat duurder worden, maar geld moet
goed besteed worden en niet om de gaten te
vullen. De burgers moeten het gevoel hebben
dat het ook voor hen is.
 Meer aandacht aan buitengebied; onderhoud
aan wegen e.d.
 Meer aandacht voor alleenstaanden en dan
gelijk/eerlijk behandelen.
 Meer aandacht voor buitengebied en met
name zwerfvuil.
 Meer aandacht voor innovatieve bedrijven, evt.
samen met Breda, graag huidig voorzieningen
niveau tegen gelijk houden lasten. Onderhoud
bestrating wijken aanpakken.
 Meer aandacht voor verslavingszorg.
 Meer appartementen in de kern voor ouderen;
goed georganiseerd deze enquête en het is een
fijne gemeente om te wonen.
 Meer doen aan integratie en stimuleren
allochtonen.
 Meer online inventariseren bij bewoners over
diverse onderwerpen, soort digitaal
meedenkpanel.
 Meer politie op straat!
 Meer samenwerken tussen verschillende
organisaties kan nog winst behaald worden.
 Meer sportvoorzieningen voor kinderen onder
4 jaar/ inwonersaantal hoeft niet te vergroten,
zo blijven; leegstand bedrijventerrein eerst
opvullen.
 Meer toezicht door de wijkagent, respondent
heeft hem in de eigen wijk (Banakkers) nog
nooit gezien.
 Meer toezicht op hondenoverlast,
parkeeroverlast, gemeente houdt geen
rekening met het parkeren van bezoekers
personeel kantoren Bredaseweg.
 Met betrekking tot gemeentelijke belastingen
moet dat de gemeente zelf eens moet gaan
kijken naar de bedrijfsvoering om te bezuinigen
om hiermee de voorzieningen te behouden en
niet dat de burgers hiervoor moeten betalen,
aldus de respondent.
 Met hetzelfde geld kwalitatief het beter doen.
Troep in het Oderkerkpark. Geluidsoverlast.
Kermis het minste last. Bushalte staat op de
oprit Anna van Berchemlaan. Stoep
waardeloos. Bij tekening straat klopt niet met
de werkelijkheid, kwamen niet mee kijken.
Stoep binnen 2 maanden opnieuw laten leggen.
Fietspad 1,5x zo breed dan voetpad.
 Met inspraak wordt geen rekening gehouden,
bewoners vangen bot. Donkerstraat, weinig
succes voor bewoners.
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 Milieustraat (milieu) betaald storten van afval
geeft niet de gewenste effecten, kijk naar
Breda. Misschien een tweede milieustraat in
Etten-Leur oost (Attelaken). Probeer het
vooroordeel van ambtenaren niet waar te
maken, kijk naar het bedrijfsleven.
 Minder bureaucratie!
 Minder hoogbouw, behoud van karakter van de
plaats herkenbaar voor de plaats zelf bouwen.
Recreatie is voor de mensen van Etten-Leur
zelf, toerisme is voor inkomsten. Theater en
bibliotheek liggen te ver uit elkaar om in een
vraag te zetten.
 Mist onderdeel over parkeren/
jongerencentrum en JOP/ soorten huizen die
gebouwd moeten worden.
 Minder bomen in de buurt van de Molen op de
Bisschopmolenstraat en kleinere, lagere
woningen.
 Na de verkiezingen worden veel zaken niet
nagekomen / wordt niet vooruitgekeken zoals
Attelaken.
 Niet eens met max. 5 keuzemogelijkheden.
Gemeente moet zich zoveel mogelijk
terugtrekken.
 Niet te groot niet hoger willen springen dan de
poolsstok lang is.
 Onderhoud gemeentelijk groen in de wijk moet
beter.
 Onderhoud openbaar groen wordt niet efficiënt
gedaan en ingedeeld. Te veel kleine stukjes
groen, moet vergroot worden kost dan minder
onderhoud.
 Parkeerbeleid te weinig parkeerplaatsen.
 Parkeervoorzieningen gratis sporten voor
minima.
 Persoonlijke terugkoppeling dit is normaal
burgerfatsoen.
 Prettige plek om te wonen en blij met het
opknappen van Leur.
 Probeer meer seniorenvoorzieningen te
treffen. En zelfredzaamheid senioren
bevorderen.
 Qua bezuinigen mag de gemeente (intern) ook
wel z'n steentje bijdragen. Vervanging kliko's
ook onbegrijpelijk; waarom zijn die kosten
gemaakt?
 Regelingen zoals paspoort rijbewijzen kunnen
efficiënter en goedkoper. Belasting mag iets
omhoog, maar efficiëntie kan beter waardoor
met minder meer kan. Autopark gemeenten
goedkoper maken, of leasen zodat je
goedkoper kan werken.
 Snelweg A-58; verplicht mensen laten werken
of inzet t.b.v. gemeente.
 Speelruimte voor kinderen, hondenuitlaat is
slecht, er moet een lekkere ruimte komen.

 Sport- en cultuurvoorzieningen behouden,
uitbreiden niet direct noodzakelijk. Soms meer
inleven en begrip hebben voor de problemen
(bv. straat of stoep) voor ouderen en
gehandicapten.
 Strenger beleid afval buitengebied.
 In taartendiagram staat geen bedrag
geschreven. Uitbreiding van bedrijventerrein in
bestaand industrieterrein. Verzoek objectieve
toetsing van de uitslag aan de toekomstvisie in
de actuele programma's van de politieke
partijen.
 Te veel gaat naar Etten, minder naar Leur.
 Uitbreiding zwembad. Liefst met zoutbad voor
mensen met chloorallergie.
 Uitbreiden industrieterrein aan de overkant van
de McDonald's.
 Uitbreiding industrie alleen op bestaande
terreinen, betere straatverlichting, meer sociale
huurwoningen, opzet enquête is goed.
 Uitbreiding industrie milieuvriendelijk.
Vervuilende bedrijven afstoten.
 Uitbreiding moet met mate gebeuren, grote
terughoudendheid geboden.
 Uitstekend initiatief om deze enquête uit te
voeren in samenspraak met burgers iedere 5
jaar goed.
 Vast blijven houden aan groenstrook,
ontwikkelingen op het gebied van lichte
industrie mag wel.
 Verantwoordelijker omgaan met geld en niet
zoals bij Attelaken; Eerst 30km zone aanleggen
en vervolgens deze omleggen; Dit geld had
anders uit kunnen geven. * Beter
communiceren met bewoners. * Geld uitgeven
aan kunstwerken hoeft niet, dit potje
afschaffen en naar bv. Wmo. * Goed initiatief
deze enquête. Waarom niet elke 5 jaar zo'n
enquête?
 Vergeet de mensen niet!
 Vissen in Etten-Leur beter mogelijk maken,
ouderen kunnen niet goed reizen.
 Voldoende blijven investeren in het sociale
Etten-Leur.
 Voor bedrijven moeten eerst de leegstaande
ruimten benut worden!
 Voorzieningen per stuk bekijken wat belangrijk
is. Controle op subsidies moet beter.
 Vraag 15; mensen moeten eerst voor de eigen
voor- en achtertuin zorgen, gemeente moet de
mensen daar op aanspreken. Openbaar groen,
brandpaden, trottoirs, e.d. worden rond de
woningen niet goed onderhouden door de
gemeente, dit moet net zo goed onderhouden
worden als het bij de bedrijven terreinen
gebeurd. Ik ben tegen verdere groei van het
aantal inwoners van Etten-Leur.
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 Vraag over Belastingen versus voorzieningen is
onjuist: Vaak niet aan elkaar gekoppeld! En
over bedrijven 'importeren': alleen als het
werkgelegenheid oplevert!
 Vraag over meer of minder geld moeilijk voor
burgers in te schatten, hebben niet voldoende
inzicht/kennis.
 Vraag stelling vaak moeilijk in de enquête,
zwart/wit antwoorden. Vraag over de sport kun
je alle kanten mee op, als de huur omhoog gaat
zal dit verhaald worden op de bewoners. Het
ligt eraan of daardoor de contributie omhoog
gaat.
 Vuilcontainers zijn misser, zijn te licht.
 Vuurwerkverbod en alleen afsteken op een
centrale plaats.
 Waan van de dag niet laten regeren.
 Wanneer er iets veranderd (bijvoorbeeld afval
ophalen) worden er erg veel brieven gestuurd
wat de communicatie niet ten goede komt. Er
komen ook vanuit verschillende kanalen
verschillen soorten informatie.
 Wat is nut Amsterdammer paaltjes, extra bord
Hoevenseweg 50 km. Minder naar regio zoveel
mogelijk eigen regie. Hoe zit het met
verhoogde en verlaagde kruispunten in EttenLeur.
 We wonen hier prima, heel tevreden, blijven
hier wonen.
 Weeg en verdeel de belangen van regio west
Brabant, zet de lijn voort in de samenwerking
regio west Brabant.
 Wees zuinig op de nieuwe Nobelaer, niet
tevreden over afvalophaaldienst Vedelring.
 Wensen van burgers werkelijk behandelen niet
wensen in ontvangst nemen en vervolgens er
niets mee doen. Vraag 22 niet automatisch
belasting omhoog als voorzieningen blijven
bestaan, moet efficiënter kunnen
 Wijkraden afstand college en burgers te
verkleinen.
 Wonen in buitengebied. Waarom
hondenbelasting betalen als hond nooit buiten
eigen terrein komt.
 Zeer tevreden over Etten-Leur. Alles is er al.
 Zelfstandig blijven.
 Zo goed mogelijk communiceren vooraf.
 Zorg dat jongeren Etten-Leur aantrekkelijk
blijven vinden, dat zijn onze toekomstige
belastingbetalers.
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Sectie titel

Inleiding

Inleiding
Onderzoek over toekomstvisie
Inleiding

Gemeente Etten-Leur heeft Quint Result gevraagd een onderzoek onder
haar burgers uit te voeren naar de toekomstvisie over de gemeente EttenLeur. Quint Result heeft in samenwerking met TNS NIPO de uitvoering van
het onderzoek verzorgd. Het onderzoek is in november 2011 uitgevoerd
onder het burgerpanel. In totaal zijn 103 inwoners uit Etten-Leur in de
leeftijd van 18 jaar en ouder ondervraagd. Dit rapport geeft een
uiteenzetting van de resultaten. De vragenlijst, tabellen en bloemlezing
worden separaat opgeleverd.

Onderzoeksverantwoording
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd
18-34 jaar
35-54 jaar
55 jaar en ouder

Ongewogen
54%
47%

Gewogen
49%
51%

20%
33%
45%

25%
38%
37%
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Sectie titel

Resultaten

Resultaten
Bijna alle Etten-Leurenaren tevreden over gemeente
Nagenoeg alle Etten-Leurenaren (92%)
zijn tevreden over de gemeente. Slechts
8% geeft aan niet tevreden te zijn.
39%

53%

6%
2%

Zeer tevreden
Enigszins tevreden
Niet zo tevreden
Helemaal niet tevreden

Figuur 1: In welke mate bent u tevreden over Etten-Leur?
Basis: Alle respondenten (n=103)

Uit de open antwoorden komt duidelijk
naar voren dat de Etten-Leurenaren het
prettig vinden wonen in de gemeente.
Veel inwoners geven tevens aan
tevreden te zijn over het winkelcentrum.
Hiernaast is een aantal citaten
weergeven.

“Prettige woonomgeving, leuk winkelcentrum, goed
onderhouden.”
“Een fijne gemeente om in te wonen.”
“Fijn wonen mooi winkelcentrum goede voorzieningen.”

Citaten: U heeft aangegeven dat u tevreden bent over Etten-Leur. Kunt u uw
antwoord toelichten?
PAGINA 6

Resultaten
Etten-Leur; een dorp met stadse faciliteiten
Verkeersbeleid,
parkeren
en
wegenonderhoud worden het meest
genoemd door de inwoners als grootste
probleem in Etten-Leur.

“Slecht onderhoud van de wegen en fietspaden.”
“De verkeersstroom, de drukte bij de scholen in het centrum,
parkeerbeleid in en rond het centrum.”
“Het verkeer. Over dit onderwerp ontbreekt een goede visie.”

Citaten: Wat vindt u het grootste probleem in Etten-Leur?

De grootste kracht van Etten-Leur is
volgens een groot aantal inwoners het
winkelcentrum, het complete aanbod
van faciliteiten in Etten-Leur en het
behouden van het dorpse karakter
ondanks de grote groei.

“Een dorp met de faciliteiten van een stad. Goed
winkelcentrum, station, middelbare scholen, bibliotheek,
muziekschool.”
“Dorps karakter blijft behouden terwijl het toch aardig de
grootte van een stad krijgt. Er zijn veel voorzieningen, maar
gezellig karakter blijft.”
“Het stadshart, de profilering van het winkelhart en de
uitstekende weekmarkt.
Citaten: Wat vindt u het grootste kracht van Etten-Leur?
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Resultaten
Winkelen, werken en wonen verdienen meeste
aandacht de komende 20 jaar
Circa de helft van de Etten-Leurenaren
vindt dat winkelen (53%) werken (46%)
en wonen (41%) de komende 20 jaar de
meeste aandacht moeten krijgen.

Winkelen

53%

Werken

46%

Wonen

41%

Sport

Een derde (32%) is van mening dat
sport de meeste aandacht verdient. En
een kwart (26%) vindt cultuur een
belangrijk aandachtspunt.
Natuur/ Recreatie (18%), welzijn (15%)
en veiligheid (12%) zijn minder
belangrijke aandachtspunten voor de
komende 20 jaar.

32%

Cultuur

26%

Natuur/ Recreatie
Welzijn

18%
15%

Veiligheid

12%

Anders, namelijk…

11%

Figuur 2: Welk onderwerp moet volgens u de komende 20 jaar in Etten-Leur de meeste
aandacht krijgen?
Basis: Alle respondenten (n=103) Respondenten konden meerdere antwoorden geven
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Resultaten
Ruime meerderheid in 2020 nog wonend in Etten-Leur
Ruime meerderheid (82%) denkt in
2020 nog in Etten-Leur te wonen. 10%
denkt hier anders over; zij wonen
waarschijnlijk dan ergens anders.

2%
29%

53%

8%

6%
1%

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Niet van toepassing
Weet niet/ geen mening

Figuur 3: Denk u dat u in 2020 nog in Etten-Leur woont?
Basis: Alle respondenten jonger dan 75 jaar (n=99)

Belangrijkste redenen die genoemd
worden om te blijven wonen in EttenLeur zijn: sociale contacten, familie,
werk en de woonomgeving.

“Heb hier het grootste deel van mijn leven gewoond, heb
hier mijn familie, vrienden, kennissen, werk, sociale
contacten, verenigingen, voel me hier helemaal geworteld
en thuis.”
“Prettig huis, fijne buren rondom, rustige buurt, 3 kinderen
die ook in Etten-Leur wonen.”
“Omdat ik hier geboren ben en mijn werk heb en vrienden
en familie.”
Citaten: Wat is voor u de belangrijkste reden om in Etten-Leur te blijven wonen?
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Resultaten
Etten-Leur; groter gegroeid in 2020
Een groot aantal inwoners denkt dat
Etten-Leur in 2020 groter gegroeid zal
zijn met meer inwoners en hoogbouw.

“Nog meer gegroeid en is het landelijke er misschien wel
helemaal van af.”
“Nog meer huizen en minder groenvoorziening.”
“Dat Etten-Leur nog groter is gegroeid.”

Citaten: Wat denkt u dat er in Etten-Leur in 2020 anders is dan nu?

De droom voor Etten-Leur in 2020 is
voor iedere inwoner verschillend.
Hiernaast is een aantal opvallende
dromen
van
de
Etten-Leurder
weergegeven.

“Niet te groot laten worden, stabiliseren, meer aandacht voor
het individu in het grote dorp, nog leefbaar houden op
hetzelfde niveau als 2011.”
“Een voet en fietserstunnel bij het station. Dat zou voor heel
veel mensen die er dagelijks gebruik van maken heel fijn
zijn.”
“Dat ik er nog steeds kan genieten van het buitengebied met
zijn wandelpaden, bossen en zijn omgeving. Dat er niet meer
huizen bijgebouwd worden dan er nu zijn.”
Citaten: Wat is uw droom voor Etten-Leur in 2020?
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Blik van Burgers
Geselecteerde Gemeente:

Etten-Leur

(Status deelname)

(Volledig deelnemer)

Bijlagen
(Selecteer voor
informatie)

Toelichting

Jaar meest recente
Burgerpeiling:

Vaste werkwijze
(Standaard)

Bronnen

2011

Leeswijzer
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Overzicht Burgeroordelen
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

A. Burger als Kiezer

6,2

5,8

6,0

5,9

6,6

5,1

B. Burger als Klant

7,8

7,6

7,7

7,6

7,9

7,4

C. Burger als Onderdaan

6,5

6,3

6,3

6,3

6,7

5,9

D. Burger als Partner

6,0

5,7

5,8

5,8

6,4

5,0

E. Burger als Wijkbewoner

7,3

7,0

7,0

7,0

7,4

6,5
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A. Burger als Kiezer
De burger als kiezer is de burger die in de lokale politiek wordt vertegenwoordigd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en
bestuur mag verwachten.
Als goede prestaties van de gemeente zijn, waar het de burger als kiezer betreft, het leveren van een positieve bijdrage aan een
optimaal werkende democratie en waarmaken van beloften benoemd.

A. Gemiddeld oordeel van de burger als Kiezer

A. Burger als Kiezer

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,2

5,8

6,0

5,9

6,6

5,1

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

A1. De gemeente luistert goed naar haar inwoners
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger over invloed kiezer

6,1

5,7

5,8

5,8

6,4

5,0

Oordeel burger over vertegenwoordiging door
gemeenteraad

5,8

5,4

5,6

5,6

6,2

4,7

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

A2. De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en heeft gepland
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel vertrouwen burgers in B&W

6,5

6,3

6,4

6,3

7,0

5,3

Oordeel burgers waarmaken beloften B&W

5,9

5,7

5,7

5,7

6,4

4,8

Oordeel burgers over goed gemeentebestuur

6,5

6,1

6,3

6,2

7,1

5,1

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
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B. Burger als Klant
De burger als klant heeft recht op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar
aan het loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale loketservice. Hoe wordt de burger behandeld
als hij in het gemeentehuis of aan het digitale loket verschijnt?
Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een
goede kwaliteit van dienstverlening bij de loketten van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van
de gemeente kwalitatief goed is.

B. Gemiddeld oordeel van de burger als Klant

B. Burger als Klant

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

7,8

7,6

7,7

7,6

7,9

7,4

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl + Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

B1. De openingstijden van de gemeente zijn voldoende

Oordeel bezoeker over openingstijden (*)

EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

7,8

7,3

7,3

7,4

8,1

6,1

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie

B2. Bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten

Oordeel bezoeker over wachttijd (*)

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

8,4

8,0

8,2

8,1

9,2

6,9

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie

B3. De ambtenaren aan het loket van de gemeente zijn correct en vriendelijk
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel bezoeker vriendelijkheid (*)

8,6

8,4

8,5

8,4

8,9

7,9

Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker (*)

8,4

8,2

8,3

8,2

8,8

7,8

Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie (*)

8,2

8,1

8,2

8,1

8,7

7,8

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie
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B4. De ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen snel en vakkundig
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel bezoeker deskundigheid (*)

8,4

8,2

8,3

8,2

8,8

7,8

Oordeel bezoeker over inleving medewerker (*)

8,2

8,1

8,2

8,1

8,6

7,7

Oordeel bezoeker doorlooptijd (*)

8,1

8,0

8,1

8,0

8,7

7,3

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie

B5. Het gemeentehuis is goed verzorgd
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel bezoeker bereikbaarheid (*)

8,0

7,7

7,9

7,8

8,5

7,0

Oordeel bezoeker parkeergelegenheid (*)

7,8

7,2

7,3

7,0

8,6

5,8

Oordeel bezoeker overzichtelijkheid (*)

7,9

7,7

7,8

7,6

8,3

6,8

Oordeel bezoeker bewegwijzering (*)

7,7

7,4

7,6

7,5

8,3

7,1

Oordeel bezoeker wachtruimte (*)

8,1

7,6

7,8

7,6

8,3

6,9

Oordeel bezoeker privacy (*)

7,8

7,5

7,4

7,4

8,1

6,3

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie

B6. De prijs voor de producten en diensten is redelijk

Oordeel bezoeker over prijs (*)

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,1

6,2

6,2

6,0

7,0

5,5

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl of (*) klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken

Meer informatie
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B7. De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burgers duidelijkheid informatie

7,4

7,0

7,1

7,1

7,5

6,1

Oordeel burgers toegankelijkheid informatie

7,5

7,1

7,2

7,2

7,6

6,3

Oordeel burgers gemeentelijke informatie via
kranten

7,6

7,3

7,3

7,3

7,7

5,7

Oordeel burgers informatie website

7,2

7,0

7,0

7,0

7,5

6,4

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
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C. Burger als Onderdaan
De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag. Een basisbehoefte, want zijn veiligheid is in het geding. Wat
doet de gemeente daaraan? Om te kunnen instaan voor orde en gezag is regelgeving nodig, zodanig dat burgers weten waar zij
aan toe zijn. Een belangrijke functie van de lokale overheid is het afgeven van vergunningen en andere beschikkingen in individuele
gevallen op basis van de geldende regelgeving. Om geloofwaardig te zijn is voor de gemeente een doeltreffende handhaving van
de regelgeving van groot belang.
Een gemeente kan pas goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op
straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de regels van de gemeente duidelijk zijn en niet in strijd met elkaar en als deze
regels goed gehandhaafd worden.

C. Gemiddeld oordeel van de burger als Onderdaan
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,5

6,3

6,3

6,3

6,7

5,9

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de
eigen buurt (**)

2,1

2,1

1,9

2,0

5,8

0,4

% inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in
buurt (**)

3,5

1,9

2,0

2,2

7,6

0,2

% inwoners dat vaak 's avonds of 's nachts de
deur niet open doet (**)

13,0

10,6

8,3

8,6

17,1

2,4

% inwoners dat kind (eren) niet toestaat om
ergens in de buurt naar toe te gaan (**)

2,8

2,7

2,7

2,8

6,2

0,2

% inwoners dat zich 's avonds in de buurt onveilig
voelt (**)

3,7

2,7

2,3

2,6

8,1

0,6

% inwoners dat zich 's avonds alleen thuis niet
veilig voelt (**)

2,0

2,2

2,0

2,1

3,9

0,6

Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (**)

6,7

6,8

6,9

6,9

7,3

6,5

C. Burger als Onderdaan

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

C1. Het is in de gemeente voldoende veilig op straat

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**) Veiligheidsmonitor

Meer informatie
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C2. De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren
leefbaarheid en veiligheid (**)

6,7

6,5

6,5

6,5

6,9

5,8

Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en
veiligheid (**)

6,4

6,1

6,1

6,1

6,8

5,3

Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale
veiligheid (**)

6,3

6,0

5,9

5,9

7,0

5,1

Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht
over onveiligheid en overlast (**)

6,8

6,6

6,6

6,6

7,1

6,1

Oordeel reactie gemeente op meldingen en
klachten (**)

6,4

6,1

6,1

6,1

6,5

5,5

Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering
leefbaarheid en veiligheid (**)

6,0

5,8

5,9

5,9

6,4

5,2

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (**)

7,3

7,4

7,4

7,4

7,8

7,0

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**) Veiligheidsmonitor

Meer informatie

C3. De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd
met elkaar
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger duidelijkheid regels

7,0

6,7

6,7

6,7

7,4

6,2

Oordeel burger ontbreken regels

6,3

6,0

5,9

6,0

6,5

5,3

Oordeel burger tegenstrijdigheid regels

5,8

6,0

6,0

6,0

6,5

5,6

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
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C4. De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende

Oordeel burger controle handhaving regels

EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,3

6,0

6,0

6,0

6,4

5,3

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
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D. Burger als Partner
De burger wil door de gemeente serieus genomen worden in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid.
Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met inwoners? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan?
Als goede gemeentelijke prestaties zijn benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers inwoners van een gemeente in voldoende
mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden.

D. Gemiddeld oordeel van de burger als Partner

D. Burger als Partner

Etten-Leur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,0

5,7

5,8

5,8

6,4

5,0

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

D1. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate de totstandkoming van beleid
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming
plannen

6,0

5,7

5,8

5,8

6,6

5,0

Oordeel interesse gemeente in mening burgers

6,4

6,1

6,2

6,2

6,8

5,3

Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen

6,2

5,8

6,0

5,9

6,6

5,1

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

D2. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen

5,8

5,6

5,6

5,6

6,3

4,9

Oordeel burgers hebben voldoende invloed op
wat gemeete doet

5,6

5,2

5,3

5,3

6,0

4,5

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
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E. Burger als Wijkbewoner
De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze dient prettig en schoon te zijn, met allerhande
voorzieningen binnen bereik. Dan denken we in het bijzonder aan de wijk ‘in zijn geheel’, lokale voorzieningen, milieu en groen en
verkeer en vervoer.
Voldoende en goede voorzieningen in de directe woonomgeving en in de gemeente, goed onderhouden openbaar groen, een buurt
die er schoon en opgeruimd uitziet, een goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, goed onderhouden wegen en
fietspaden en een goed geregelde verkeersveiligheid, zijn voorwaarden voor de gemeente om goed te kunnen presteren richting de
burger als wijkbewoner.

E. Gemiddeld oordeel van de burger als Wijkbewoner
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

7,3

7,0

7,0

7,0

7,4

6,5

E. Burger als Wijkbewoner
Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

E1. Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, buurt
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger directe woonomgeving (**)

7,4

7,4

7,5

7,4

7,9

7,1

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (**)

7,3

7,4

7,4

7,4

7,8

7,0

Oordeel burger winkels in buurt

8,2

7,9

7,8

7,8

8,5

5,9

Oordeel burger speelmogelijkheden (**)

7,1

6,8

6,7

6,7

7,3

5,6

Oordeel burger straatverlichting (**)

7,2

7,5

7,5

7,5

8,1

6,9

Oordeel burger basisonderwijs

7,9

7,9

8,0

7,9

8,5

7,1

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes (**)

6,9

6,7

6,6

6,7

7,4

5,7

Oordeel burger voorzieningen voor jongeren (**)

6,0

5,4

5,2

5,2

6,2

4,4

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**) Veiligheidsmonitor

Meer informatie
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E2. Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger winkels in gemeente

8,5

7,6

7,3

7,4

8,5

5,4

Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca

7,7

7,0

6,6

6,6

8,2

5,0

Oordeel burger cultuur

7,6

7,0

6,5

6,6

7,6

5,2

Oordeel burger verenigingen en clubs

7,8

7,6

7,5

7,5

8,0

6,8

Oordeel burger sportvoorzieningen

7,8

7,7

7,6

7,6

8,1

6,9

Oordeel burger onderwijs

7,8

7,6

7,5

7,5

8,2

6,6

Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen

7,8

7,5

7,4

7,5

7,9

6,9

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis,
jongerencentrum)

6,8

6,4

6,1

6,2

6,9

5,3

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

E3. De buurt is goed onderhouden
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger onderhoud buurt

7,0

6,7

6,7

6,7

7,3

5,9

Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de
buurt (**)

7,3

6,7

6,8

6,8

7,5

6,1

Oordeel burger afvalinzameling

7,4

7,6

7,6

7,6

8,4

6,8

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl of (**) Veiligheidsmonitor

Meer informatie
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E4. De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto

7,8

7,8

7,9

7,8

8,2

7,1

Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt

6,2

6,4

6,6

6,6

7,4

5,9

Oordeel burger openbaar vervoer in buurt

7,3

6,8

6,8

6,9

7,9

5,8

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente

6,6

6,2

6,6

6,5

7,6

5,2

Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente

7,2

6,7

6,8

6,8

7,7

5,8

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

E5. De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden
EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

6,7

6,7

6,7

6,8

7,4

5,9

EttenLeur

Provincie
NoordBrabant

Gem.
grootte
<50.000
inw.

Nederland

Max

Min

Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente

7,0

6,5

6,6

6,6

7,2

5,1

Oordeel burger verkeersveiligheid buurt

6,4

6,4

6,5

6,4

6,9

5,9

Oordeel burger onderhoud wegen en fiestpaden

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

E6. De verkeersveiligheid in de gemeente is goed

Bron: Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie

Bijlagen
Toelichting
Dit rapport geeft in grote lijnen het functioneren van uw gemeente weer, vanuit het perspectief van de inwoners: de blik van
burgers. Het rapport kan op verschillende manieren helpen om de positie van de gemeente te bepalen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente, het meetbaar maken van bepaalde
ontwikkelingen, het bieden van handvatten bij het bepalen in welke volgorde verbeterpunten worden aangepakt, et cetera. Het
rapport is daarmee interessant voor vele doelgroepen zoals raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners, journalisten,
scholieren, enzovoort.
Deze rapportage is ingedeeld volgens de zes 'burgerrollen' die symbool staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente
kan hebben: de rol van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Elke burgerrol kent als
basis een aantal 'zachte' (bijvoorbeeld het oordeel van bezoekers over openingstijden) en/of een beperkt aantal
'harde' (bijvoorbeeld het aantal openingsuren van de publieksbalie) indicatoren. In deze weergave worden alleen de oordelen van
inwoners gepresenteerd. De 'harde' indicatoren zijn te vinden door de klikken op het onderdeel 'Alle cijfers op een rij'. Momenteel
onderzoekt KING welke invloed de 'harde' prestatie-indicatoren hebben op de oordelen van burgers. De verklaringsmodellen die
hieruit ontstaan, worden in aparte overzichten per gemeentelijk beleidsthema gepresenteerd.
Elke burgerrol is dus samengesteld uit een aantal indicatoren. Om tot een compact en overzichtelijk beeld te komen - een beeld op
hoofdlijnen - worden per burgerrol de burgeroordelen samengenomen in één cijfer tussen de één en de tien. Per burgerrol krijgt uw
gemeente dus één rapportcijfer. Vanwege methodologische redenen vormt de rol van de burger als belastingbetaler een
uitzondering. Vanwege de beperkte operationalisatie (samenstelling) van deze burgerrol kan er (voorlopig) geen burgerrolrapportcijfer worden berekend.
Terug naar boven

Vaste werkwijze (Standaard)
Waarstaatjegemeente.nl is een instrument dat gemeenten goede vergelijkingsmogelijkheden biedt. Met het oog op de
vergelijkbaarheid van de cijfers is het van belang dat de data van iedere deelnemende gemeente zoveel mogelijk op dezelfde wijze
worden verzameld. De vaste werkwijze waarop de onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, staat beschreven in 'de Standaard
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uitvoering burgeronderzoeken Waarstaatjegemeente.nl'. Dit document is te vinden door op de homepage van
www.waarstaatjegemeente.nl te klikken op 'deelnemen'. In het scherm dat dan verschijnt, staan aan de rechterzijde diverse
documenten, waaronder 'de Standaard'.
Terug naar boven

Bronnen
De burgeronderzoeken (burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek) van Waarstaatjegemeente.nl zijn afgestemd met de
Veiligheidsmonitor en Benchmarking Publiekszaken. De resultaten van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de
Veiligheidsmonitor en/of Benchmarking Publiekszaken kunnen voor een deel afkomstig zijn van de (identieke) vragen uit deze
instrumenten. Dit is onderderaan de tabellen aangegeven.
Terug naar boven

Leeswijzer
Voor iedere gemeente is een rapport samengesteld. U kunt de naam van de gemeente selecteren in het uitrolmenu linksboven in
het scherm. Automatisch worden de meest recente beschikbare gegevens van de gemeente getoond. Indien van een gemeente
bepaalde resultaten niet beschikbaar zijn, zijn deze indicatoren in het rapport leeg. De drie iconen rechtsboven in het scherm kunt u
respectievelijk gebruiken voor het maken van een hyperlink naar het rapport, om de weergave af te drukken of om een pdf-bestand
te maken van het rapport.
Dit rapport wijdt aan iedere burgerrol een hoofdstuk. Een hoofdstuk stipt eerst kort de betreffende relatie tussen de burger en de
gemeente aan.
Elk hoofdstuk begint met het (berekende) rapportcijfer dat burgers vanuit een bepaalde burgerrol aan de gemeente hebben
toegekend. Aansluitend komen de achterliggende voorwaarden aan de orde.
De hoogte van het rapportcijfer van een burgerrol is afhankelijk van de hoogtes van de scores van de onderliggende indicatoren.
Een positieve balans in de scores op de onderliggende indicatoren is dus voorwaarde voor een positieve totaalscore.
Aan iedere voorwaarde wordt vervolgens aandacht geschonken in de vorm van een vertaling van de voorwaarde in een meetbaar
gegeven (=operationalisatie) en een tabel of grafiek. Aanvullende informatie over de betekenis is te vinden door met uw muis op het
icoon (

) onder de tabel te gaan staan.

Iedere tabel omvat zes kolommen met gegevens. De linkerkolom geeft de score van de geselecteerde gemeente weer. Daarnaast
wordt automatisch het gemiddelde cijfer van de gemeenten uit dezelfde provincie weergegeven, vervolgens het gemiddelde cijfer
van de gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse, en het landelijke gemiddelde. De twee rechterkolommen tonen de
'bandbreedte' waarbinnen de scores van de deelnemende gemeenten zich bevinden: eerst wordt de maximale score weergegeven
(het hoogste cijfer dat een deelnemende gemeente voor de betreffende indicator heeft gescoord ) en daarnaast het laagst behaalde
resultaat. Zo is af te leiden hoe de score van de geselecteerde gemeente zich verhoudt tot de cijfers die in andere gemeenten zijn
behaald.
De burgerpeiling is in uw gemeente uitgevoerd in mei-11. Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in mrt-11.
De data van uw gemeente (Etten-Leur) worden in het rapport vergeleken met de data van 63 gemeenten in heel Nederland die in
2011 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. In de gemeentegrootte-klasse (Gem. grootte <50.000 inw.) waar uw gemeente toe
behoort, wordt u met 49 gemeenten vergeleken.
Let op: de getoonde waarden waarmee de cijfers van de gemeente worden vergeleken kunnen wijzigen. Gedurende het hele jaar
voegt KING nieuwe onderzoeksresultaten aan de database toe. Zodra gegevens worden toegevoegd aan één of meer categorieën
waartegen de gemeentelijke scores worden afgezet, kunnen de getoonde gemiddelden en/of de hoogte van de maximale danwel
minimale waarden veranderen.
Kortom, het aantal gemeenten waarmee de gemeente vergeleken wordt neemt in de loop van het jaar toe, waardoor de positie van
de gemeente ten opzichte de vergelijkingsgroep kan wisselen.
Terug naar boven
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