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1. Inleiding  
 
1.1 Achtergrond  
Etten-Leur heeft de afgelopen jaren een grote groei meegemaakt op verschillende vlakken. De uit-
plaatsing van de A58 is hierbij een grote drijfveer geweest. Het heeft onder andere gezorgd voor de 
ontwikkeling van een nieuw centrum, herstructurering van Vosdonk en de realisatie van nieuwe wo-
ningbouw. Al deze onderdelen zijn met succes opgepakt en tot uitvoering gebracht. Etten-Leur heeft 
hierbij haar verantwoordelijkheid genomen en een regionale taak opgepakt. 
 
Het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB) uit 2002 is vooral ingestoken op economische groei. Een 
actualisering van het SEB is dan ook op zijn plaats waarbij nu ook de sociale component meer naar 
voren komt. 
 
Handzame uitvoeringsgerichte nota  
Het nieuwe SEB bevat voor de periode 2009-2013 een visie op de economische structuur en ontwik-
keling van Etten-Leur. Uitgangspunt is het handhaven en uitbouwen van het voorzieningenniveau 
(waaronder werkgelegenheid) in Etten-Leur. Hiervoor blijft Etten-Leur een regionale functie vervullen. 
Economisch beleid houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.  
 
Het doel is geweest te komen tot een zo breed mogelijk gedragen Sociaal Economisch Beleidsplan. 
Hierin staan concrete actiepunten op onder andere het gebied van de detailhandel, bedrijventerreinen 
en arbeidsmarkt. 
 
Sommige sectorale thema’s (o.a. DPO, GVVP en Structuurvisie Plus) zijn slechts geïmplementeerd in 
deze integrale nota zonder daarbij de doelstellingen en/of acties opnieuw te onderzoeken. Wel is be-
zien of de inhoud hiervan nog actueel was en, waar nodig, zijn onderdelen deze aangepast. 
 
 
Figuur 1.1: Doorlopen traject: stappenplan  
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1.2 Doorlopen traject 
Om te komen tot een actualisatie van het Sociaal Economisch Beleidsplan is een aantal stappen door-
lopen. Door adviesbureau BRO is gestart met een SWOT-analyse en het uitzetten van een enquête. 
De informatie die hieruit is voortgekomen is getoetst door middel van diepte-interviews en een ronde-
tafelgesprek met de burgers van Etten-Leur. Op basis hiervan is een eerste concept Sociaal Econo-
misch Beleidsdocument opgesteld.  
 
Vervolgens is in mei het concept Sociaal Economisch Beleidsplan voorgelegd aan het College. Voor 
de Raad is een presentatie verzorgd waarna het stuk voor inspraak is vrijgegeven. In juni en juli is de 
burger de mogelijkheid geboden middels inspraak te reageren op het concept. Vanaf dit moment zijn 
de werkzaamheden door BRO geëindigd en is door de gemeentelijke organisatie zelf verder gewerkt 
aan de afronding. Zo zijn de inspraakreacties gewogen en al dan niet verwerkt in het aangepaste con-
cept. Tenslotte is het SEB 2009 in december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Figuur 1.2: Participatie en verdieping  

 
1.3 Betrokken partijen 
Het traject is door een expertgroep begeleid. In deze expertgroep is plaatsgenomen door vertegen-
woordigers van MKB Etten-Leur, Kamer van Koophandel, FNV, Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Etten-Leur, IKE en de gemeente. Deze groep mensen is nauw betrokken geweest bij het realiseren 
van het Sociaal Economisch Beleidsplan. Verschillende malen zijn resultaten aan de groep voorge-
legd en besproken. 
 
Naast de expertgroep zijn de burgers en ondernemers van Etten-Leur gevraagd om input door middel 
van een enquête, het rondetafelgesprek en diepte-interviews. Iedere stap leverde een verdieping van 
de inzichten op.  
 
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een korte evaluatie van het SEB 2002, een beschrijving van de macro-economische 
situatie van Nederland en een beschrijving van aspecten rondom maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. In hoofdstuk 3 volgt een analyse van de economische structuur van Etten-Leur. Een ana-
lyse van de sociale structuur is in beeld gebracht in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zijn ook de belang-
rijkste beleidsdocumenten opgenomen die van invloed zijn op de sociale structuur. In hoofdstuk 5 is 
de gemeentelijke organisatie en de regionale samenwerking belicht. Hoofdstuk 6 schetst de resultaten 
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van de bewoners- en ondernemersenquête. Vervolgens zijn in hoofdstuk 7 enkele scenario’s voor het 
bedrijventerreinbeleid benoemd.  
Op basis van hoofdstuk 2 t/m 7 worden in hoofdstuk 8 de visie en beleidsdoelstellingen opgesteld. 
Uiteindelijk worden de beleidskeuzes in hoofdstuk 9 vertaald naar uitvoeringsmaatregelen en zijn de 
effecten hiervan weergegeven op de Sociaal Economische Structuur.. 
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2. SEB 2002 , macro-economische situatie en maatschapp elijk verantwoord 
ondernemen  

 
2.1 Evaluatie SEB 2002 
De gemeente Etten-Leur heeft in 2002 een integraal Sociaal Economisch Beleidsplan opgesteld. Het 
beleidsplan was gericht op het stimuleren van de lokale economie en die van de regio West-Brabant. 
Gestreefd werd naar een verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid. Centraal ston-
den de economische groei, de concurrentiekracht, werkgelegenheid, milieudruk en het beheer van de 
ruimte. Ingestoken werd op het behoud van bestaande werkgelegenheid, creëren van nieuwe werkge-
legenheid en de regionale positie op het gebied van wonen, werken en voorzieningen behouden en 
uitbreiden.  
 
Economie en ruimtelijke ordening 
Etten-Leur heeft in de afgelopen jaren haar regionale positie weten te behouden en op punten weten 
te versterken. Een inventarisatie van de ruimtebehoefte is gemaakt en wordt gemonitoord en de ge-
meente volgt de uitgifte van gronden en beschikbaarheid (leegstand) van bedrijfspanden. De kwaliteit 
van de woon-, werk- en verblijfsgebieden in Etten-Leur is op verschillende punten verbeterd. Zo is de 
herstructurering op Vosdonk doorgezet en is het openbaar gebied in de gemeente onderhanden ge-
nomen. 
 
Economie en verkeer 
Door de gemeente is een nieuw GVVP opgesteld en tot uitvoering gebracht. In dit GVVP is aandacht 
voor fietsverkeer, openbaar vervoer en de centrumring. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor gebruik 
van het openbaar vervoer verbeterd door de realisatie van de HOV. Dit dient nog vervolg te krijgen op 
regionaal niveau. De shuttledienst en lightrail zijn beide bekeken maar als onhaalbaar aangeduid. 
Overigens is de actualisering van het GVVP opgestart. 
 
Economie en arbeidsmarkt 
Er is een start gemaakt met het verbinden van scholing, bedrijfsleven en overheid. Er wordt bij bedrij-
ven geïnventariseerd aan welke scholing behoefte is om zo de aansluiting te bevorderen. Daarnaast is 
het UWV Werkbedrijf gehuisvest in het stadskantoor waardoor een betere begeleiding van Niet Wer-
kende Werkzoekenden tussen gemeente en UWV Werkbedrijf tot stand is gebracht. 
 
Economie en voorzieningen 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het centrum van Etten-Leur. Tot binnenstads-
management is het nog niet gekomen maar de winkeliers zijn wel verenigd waardoor het makkelijker 
is om contact te onderhouden. Door de gemeente is een DPO opgesteld met daarin naast aandacht 
voor het centrum (winkels en horeca) ook aandacht voor de aanloopgebieden en buurtwinkelcentra. 
 
Kennis en innovatie, Promotie en acquisitie en Star tersbeleid 
De gemeente heeft getracht verschillende initiatieven op het gebied van kennis en innovatie en bege-
leiding voor starters vanuit REAP, REWIN, Syntens en Kamer van Koophandel onder de aandacht te 
brengen bij het bedrijfsleven. Er is bij de promotie en acquisitie meer de nadruk gelegd op zakelijke 
dienstverlening en kennisgerichte bedrijvigheid. In het kader van de promotie en acquisitie is samen-
gewerkt met het REWIN en de BOM maar er is ook contact gezocht met de zittende bedrijvigheid. 
 
Gevestigde bedrijvigheid 
De revitalisering op Vosdonk is verder doorgezet en op dit moment vrijwel afgerond. Er moet gekeken 
worden of mogelijkheden van parkmanagement (op bestaande alsmede op nieuwe terreinen) van 
toegevoegde waarde kunnen zijn. De gemeente heeft het contact met bedrijfsleven door middel van 
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overleg met het MKB, de IKE, de horeca en ambulante handel verder vergroot. Daarnaast heeft de 
gemeente de één-loket benadering gecontinueerd. 
 
2.2 Macro economische situatie 
De wereldeconomie heeft te maken met conjuncturele tegenwind. De aanhoudende onrust op de fi-
nanciële markten en de doorwerking hiervan op de reële economie hebben ertoe geleid dat de inter-
nationale groeivertraging sneller en forser is geweest dan eerder voorzien. Naar verwachting zal de 
Nederlandse economie in 2009 krimpen met 5% en ook volgend jaar nog beperkt krimpen met ¼%. 
De belangrijkste oorzaak is de inzakkende relevante wereldhandel. De uitvoer, normaal gesproken de 
motor van de Nederlandse economie, valt in het spoor daarvan sterk terug.  
 
Onder invloed van de terugvallende productie neemt de krapte op de arbeidsmarkt in hoog versneld 
tempo af. De geraamde werkloosheid loopt in 2009 op tot gemiddeld 5½% en de verwachting is dat dit 
cijfer in 2010 rond de 8¾% uit zal komen. Het is van belang dat de stijging van de loonkosten binnen 
de perken blijft, zodat de winstgevendheid van het bedrijfsleven en in het kielzog daarvan de werkge-
legenheidsgroei en de concurrentiepositie niet te veel op de tocht komen te staan. 
Tijdens de vorige periode van laagconjunctuur (2000-2003) reageerden de loonkosten sterk vertraagd 
op de economische neergang, waardoor de werkloosheid onnodig hoog opliep. Om de stijging van de 
loonkosten te beperken, is het tijdig beteugelen van inflatiebronnen, waarop de overheid directe in-
vloed heeft, van belang. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet beslotende BTW-verhoging van 
19% naar 20% niet door te laten gaan. Het kabinet is daarnaast bereid om de WW-premie voor werk-
nemers te verlagen en zal in dat verband met de sociale partners spreken over een verantwoorde 
loonontwikkeling en structurele versterkingen van de economie.  
 
In de komende periode zijn enkele zaken van belang: 
- Hervorming regelgeving banken is noodzakelijk. De huidige crisis is deels te wijten aan de financi-

ele markten en de sturing op deze markten.  
- Consumenten houden de hand op de knip. Gezinnen verloren afgelopen jaar € 60 mld, huizenprij-

zen zijn dalende waardoor gezinnen minder te besteden hebben. 
- Investeringen vallen scherp terug. Kredieten zijn moeilijker te krijgen en door wegvallende vraag is 

er vanuit bedrijven maar beperkt behoefte aan uitbreidingsinvesteringen. 
- Arbeidsmarkt gaat van krap naar ruim. Om de arbeidsproductiviteit en dus winstgevendheid op 

peil te houden zullen bedrijven overgaan tot ontslagen. Daardoor loopt het aantal Niet Werkende 
Werkzoekenden snel op. 

- Tekort op de begroting. De overheid krijgt te maken met tekorten op de begroting. Minder inkom-
sten door lagere lonen, winsten en aankopen. Hogere lasten door meer uitkeringen en staatsfi-
nanciering. 

 
2.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) breekt door in Nederland. Het aantal MKB’ers dat 
het nieuwe ondernemen heeft ontdekt groeit, de overheid gaat duurzaam inkopen, pensioenfondsen 
letten op MVO bij investeringen en de consumentenmarkt lijkt er ook rijp voor. 
 
Etten-Leur wil ook naar een duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen model toe. Hier-
bij staat naast de economische prestatie (profit) ook de sociale kant (people) en het milieu (planet) 
centraal. Het gaat er om een balans te vinden tussen de drie elementen. Steeds vaker blijkt dat die 
balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf, de overheid en de samenleving. 
MVO lijkt in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Toch speelt ook de over-
heid een belangrijke rol. De overheid stelt kaders en stimuleert ontwikkelingen en investeringen die –
bijdragen aan duurzaamheid, participatie en sociale samenhang. In 2010 wil de rijksoverheid 100% 
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duurzaam gaan inkopen. In dit licht wil Etten-Leur als gemeente op zoek naar het vinden van een 
balans tussen de drie kernwaarden, maar wil de gemeente ook bedrijven en bewoners bewust maken 
van de veranderende samenleving. 
 
De gemeente Etten-Leur kan op 3 velden actief zijn met betrekking tot maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: 
• de eigen inkoop en organisatie 
• voorschriften voor bouwen en bestemmingsplannen 
• bewustwording creëren bij het bedrijfsleven. 
In de nader vast te stellen Milieuvisie zullen deze aspecten nader belicht worden. 
 
De eigen inkoop en organisatie 
De gemeente kan haar inkoopbeleid zo organiseren dat er geïnvesteerd wordt in duurzame, energie-
zuinige en milieuvriendelijke producten. Ook kan gekeken worden naar energiebezuinigende en/of 
afvalvoorkomende maatregelen. 
 
Daarnaast kan ze voor haar eigen personeel zorgen voor uitstekende arbeidsomstandigheden, oplei-
dingsmogelijkheden en werkgelegenheid bieden aan mensen die moeilijk aan een baan komen. 
 
Voorschriften voor de bouw en bestemmingsplannen. 
De gemeente kan kijken naar de uitbreiding van het bedrijventerrein areaal. Dit moet mogelijk zijn, 
maar daarbij zal eerst gekeken worden naar mogelijkheden op bestaande terreinen. Immers kan door 
middel van intensivering en herstructurering zuinig met de ruimte worden omgesprongen. 
Door middel van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen kan de gemeente nieuwe ontwikke-
lingen sturen zodat deze beter passen in het beeld van MVO. Bij het opstellen van bestemmingsplan-
nen zal de nadere afweging worden gemaakt wat op dat moment (op basis van regelgeving) gevraagd 
kan worden. 
 
Bewustwording creëren bij het bedrijfsleven. 
Als derde kan de gemeente andere organisaties bewust maken van MVO en de voordelen die dit mo-
del met zich meebrengt. 
 
Voor een deel kan dit al door middel van de voorschriften bij bouw of de regels in bestemmingsplan-
nen. De gemeente kan echter bedrijven ook wijzen op een maatschappelijk verantwoorde taak.  
De voordelen van MVO worden steeds beter zichtbaar. Toch blijven er ondernemers die hier het nut 
(nog) niet van inzien. Door als gemeente actief te laten zien wat MVO voor een organisatie kan bete-
kenen en actief op elementen van MVO te sturen kan de gemeente Etten-Leur bedrijven en onderne-
mers ook er toe aan zetten over te gaan op het MVO model. 
 
MVO is uitgangspunt 
MVO dient in 2009 uitgangspunt te zijn ook voor de gemeente Etten-Leur. Alle beleidsvoorstellen die 
zijn gedaan zijn dan ook op basis van MVO opgesteld. De handelswijze is niet nieuw, er is echter een 
nieuwe bewustwording voor zorg voor bestaande bedrijvigheid en een match tussen marktvraag en 
aanbod. 
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Tabel 3.1: Bevolking Etten-Leur             Tabel 3 .2: Beroepsbevolking Etten-Leur 

 
 
Tabel 3.3: Demografische druk 1 
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Bron: CBS Statline 

1  Demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de perso-

nen van 20 tot 65 jaar. Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen 

van 20 tot 65 jaar. Grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen 

van 20 tot 65 jaar. 
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3. Economische structuur  
 
3.1 Bevolking  
Op 1 januari 2009 telde Etten-Leur 40.997 inwoners. Sinds 2000 is de bevolking gegroeid met zo’n 
3.974 inwoners. Etten-Leur beschikt over een jonge bevolking. De demografische druk ligt in vergelij-
king met West-Brabant zo’n 2% lager. Dit komt vooral door de kleinere groep ouderen van Etten-Leur 
in vergelijking met de regio. 
 
Beroepsbevolking 
Het drie jaarlijks gemiddelde van de beroepsbevolking 2005-2007 bedroeg ongeveer 19.000 perso-
nen. Hiervan behoorde ongeveer 18.000 personen tot de werkzame beroepsbevolking 
 
Het aantal personen behorende tot de beroepsbevolking neemt sinds het drie jaarlijks gemiddelde van 
2002-2004 af. Dit wordt veroorzaakt door het inzetten van de vergrijzing. In tabel 3.3 is te zien dat, in 
de periode dat de beroepsbevolking is gaan dalen, de grijze druk is toegenomen. 
 
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Etten-Leur is de laatste jaren toegenomen. Etten-
Leur kent een grote groep mensen met een middelbaar opleidingsniveau. De lager en hoger opgelei-
de personen blijven achter in Etten-Leur ten opzichte van het gemiddelde in West-Brabant. 
 
In hoofdstuk 4 zijn cijfers over de Niet Werkende Werkzoekenden opgenomen. Zij maken wel deel uit 
van de beroepsbevolking maar worden meegenomen in de opmerkingen rondom de sociale structuur 
van Etten-Leur. 
 
3.2 Zakelijke dienstverlening 
Etten-Leur heeft in de afgelopen jaren meer bedrijven weten te trekken in de zakelijke dienstverlening. 
Hiermee is de kantorenstrip Oostpoort voor een groot deel gevuld. Gebleken is dat er op kleine schaal 
ook in Etten-Leur behoefte is aan kantoren. Dit zorgt voor een verdere diversificatie van de werkgele-
genheid waarbij er extra banen gerealiseerd worden in het segment voor hoger opgeleiden. 
 
Dit type bedrijvigheid levert daarnaast een hoog aantal arbeidsplaatsen per hectare waardoor met 
relatief weinig gronduitgifte veel werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Belangrijk is wel te besef-
fen dat de markt voor dit type bedrijven voor Etten-Leur klein is. Kantoren worden aangetrokken door 
Breda waardoor Breda een logische partner is op dit gebied. Daarom is het goed om in overleg te 
blijven met de gemeenten Breda en Oosterhout (BOEL) met betrekking tot de kantorenmarkt. 
Momenteel zijn vrijwel alle gronden bestemd voor kantoorachtige bedrijvigheid uitgegeven. Dat bete-
kent dat kantoorvestigers altijd via een ontwikkelende partij een locatie moeten vinden. Dit is niet 
noodzakelijkerwijs een nadeel : de functie van Etten-Leur als afgeleide kantorenmarkt van Breda past 
ook beter bij klanten die via een ontwikkelende partij vaak ook een pand zoeken waarvan ze een ge-
deelte kunnen huren. Om meer kantoorgerelateerde bedrijvigheid aan te trekken zal nieuwe ontwik-
kelgrond beschikbaar moeten komen.  
 
Ruimtelijke scheiding van functies 
De kantoorfunctie is op dit moment aan de oostzijde van Etten-Leur gelegen. Daarmee is er een 
scheiding tussen de kantoren aan de ene zijde en bedrijvigheid aan de andere zijde van Etten-Leur. 
Door deze scheiding ontstaan er geen conflicten op het gebied van beeldkwaliteit tussen de verschil-
lende functies. Getracht moet worden deze scheiding in stand te houden naar de toekomst toe. De 
oostzijde is door de ligging ten opzichte van de ontsluiting A58, de zichtlocatie en directe omgeving 
zeer geschikt voor kantoren. 
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Beschikbaar komende gronden aan de oostzijde van Etten-Leur zouden daarom logischerwijs invulling 
verdienen op het gebied van de zakelijke dienstverlening. 
 
SWOT Arbeidsmarkt 
Sterk 
- toenemende bevolking, met veel mensen in 

de leeftijd van 15-65 
- balans in sectoren (bouw, handel, zakelijke 

en niet-zakelijke dienstverlening) 
- verbetering van de werkgelegenheidsfunctie 
- relatief jonge gemeente 

Zwak 
- Ondanks verbetering blijft de werkgelegen-

heidsfunctie nog iets achter 
- toename grijze druk en afname groene druk 

in de nabije toekomst 
- lage bruto en netto arbeidsparticipatie 

Kansen 
- werkgelegenheidspotentieel bedrijventerrei-

nen 
- regionale positie benutten 
- inspelen op toename opleidingsniveau be-

roepsbevolking. (minder laag, meer middel-
baar) 

Bedreiging 
- concurrentie van omliggende gemeenten 
- Vergrijzing en afname groene druk heeft 

krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg  
- Verdere daling bruto en netto arbeidspartici-

patie 

 
3.3 Bedrijventerreinen 
Etten-Leur is centraal gelegen in West-Brabant tussen de steden Breda en Roosendaal. Met de A58 
beschikt de gemeente over een goede hoofdontsluitingsstructuur die van grote toegevoegde waarde 
is voor de gevestigde bedrijven en inwoners van de gemeente.  
Etten-Leur vervult een streekverzorgende functie op het gebied van de (detailhandels)voorzieningen 
en een regionale opvangfunctie voor bedrijvigheid. 
 
In de gemeente zijn samengevoegd drie bedrijventerreinen gelegen. Er zijn zowel kleinschalige als 
grootschalige bedrijventerreinen aanwezig. Grootschalig bedrijventerrein Vosdonk springt eruit met 
337 hectare bruto omvang.  
 
De werklocaties in de gemeente zorgen voor een grote omvang van de totale werkgelegenheid. Alleen 
al op Vosdonk werken ruim 9.000 personen uit Etten-Leur en de regio. Op Vosdonk en Attelaken is 
nog in beperkte mate uitgeefbare ruimte beschikbaar. Etten-Leur kent op haar bedrijventerreinen een 
laag leegstandspercentage.  
Dit percentage ligt rond de 3-4% en ligt daarmee onder de norm voor frictie-leegstand van 5 %. De 
markt geeft aan dat een hoger leegstandspercentage wenselijk is om natuurlijke dynamiek op gang te 
houden en mogelijk te maken. Momenteel loopt het percentage licht op onder invloed van economi-
sche recessie. 
 
Op de bedrijventerreinen is in veel gevallen sprake van werkgelegenheid op een veel hoger niveau 
dan aan de buitenkant wordt aangenomen. Uiteraard komt lopende band werk nog steeds voor (en 
vervult een belangrijke economische functie) maar ook is er sprake van werk voor hoger opgeleiden 
(aansturen van processen, ontwikkelen van logistiek systemen, laboratoriumwerk). Het is zaak om met 
trots uit te dragen wat Etten-Leur allemaal al te bieden heeft op dat gebied. 
 
Attelaken 
De kleinschalige bedrijvenlocatie Attelaken is gelegen in het noorden van Etten-Leur. Het terrein is 
pas recent aangelegd en heeft momenteel een erg goede kwalitatieve uitstraling. 
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Er is een duidelijke structuur aangehouden bij de opbouw van het terrein. De buitenste ringen (west, 
oost en noord) zijn voornamelijk voor woonwerk-bedrijven en de kern en zuidelijk deel van het gebied 
huisvest de grotere bedrijven. Naast de openbare en private ruimte hebben de bedrijfspanden kwalita-
tief een goede uitstraling. Dit wordt veroorzaakt door de gevelkwaliteit van de panden.  
Er moet blijvende aandacht zijn voor de woon-werkcombinaties. Er moet namelijk een koppeling blij-
ven tussen de bedrijfsvoering en de woonfunctie. Bij het loskoppelen van de functies kunnen anders 
problemen ontstaan met nieuwe bewoners van de woningen die hinder ondervinden van de bedrijvig-
heid. 
 
SWOT Bedrijvenlocaties 
Sterk 
- diversiteit terreintypen (omvang, segmenten, 

kwaliteiten) 
- Vosdonk en Attelaken als sterke en repre-

sentatieve locatie 
- Uitbreidingsruimte (huidige voorraad) op 

korte termijn aanwezig 
- Werklocaties zorgen voor grote werkgele-

genheidsvoorziening 
- Vakkundige ondersteuning gemeente 

Zwak 
- Meer vraag dan aanbod naar bedrijventer-

rein 
- Functionele en ruimtelijke veroudering op 

delen van enkele terreinen 
- In 2011 geen direct uitgeefbare grond meer 

beschikbaar 
- Daadkracht gemeente blijft achter bij uitgifte 

nieuw bedrijventerrein 
- Geen alternatieven beschikbaar voor kanto-

ren 

Kans 
- toename aantal vestigingen biedt groeimo-

gelijkheden  
- benutten van regionale karakter  
- benutten incidentele herstructureringsloca-

ties op Vosdonk 
- Nieuw bedrijventerrein Munnikenhei gereali-

seerd 
- Locatiestudie verscheidene bedrijventerrei-

nen 

Bedreiging 
- Concurrentie van omliggende gemeenten 
- Direct uitgeefbare grond beperkt 
- Vervoerscapaciteit wegen te klein (GVVP 

p.40) 
- Toestaan van gescheiden verkoop van wo-

ning en bedrijfshal kan overlast veroorzaken 

 
Vosdonk 
Vosdonk kan gezien worden als het economische hart van de gemeente. Voor het behoud van deze 
functie van het terrein zijn er enkele herstructureringsprojecten opgepakt. Doordat delen van Vosdonk 
verouderd waren of inefficiënt gebruikt werden was dit noodzakelijk geworden. De herstructurering 
zoals beschreven in het Masterplan Vosdonk is momenteel grotendeels afgerond. Uit de grootschalige 
herstructurering blijkt dat Etten-Leur weet dat de bedrijventerreinen voor de gemeente van groot be-
lang zijn. 
 
Zwartenberg 
Bedrijventerrein Zwartenberg is gelegen aan De Mark en huisvest (grootschalige) bedrijven van de 
zwaardere milieuhinderlijke categorie, die gebruik maken van het aanliggende water. Er is geen hoge 
beeldkwaliteit maar dit is voor de gevestigde bedrijvigheid ook niet nodig. Over het algemeen is het 
bedrijventerrein in goede staat. Het vastgoed gaat al enige jaren mee, maar de staat van de panden is 
acceptabel. Ook biedt het terrein voldoende parkeerplaatsen. De begrenzing door middel van een rij 
bomen beperkt de visuele vervuiling voor Etten-Leur, het terrein is landschappelijk goed ingepast. 
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Innovatieve bedrijvigheid 
Naast de kantoorgerelateerde bedrijvigheid kan de focus liggen op innovatieve bedrijvigheid met een 
groot arbeidspotentieel. Dit type bedrijven levert naast een groot aantal banen (> 40 per ha) ook speci-
fiek werkgelegenheid op voor hoger opgeleide personen. Vanuit Pieken in de Delta is bijvoorbeeld de 
sector Maintenance als belangrijk aangewezen voor West Brabant. Hierin bevinden zich bedrijven die 
interessant kunnen zijn voor Etten-Leur maar andersom biedt Etten-Leur ook een interessant vesti-
gingsklimaat voor dit type bedrijven. Etten-Leur doet er goed aan dit type bedrijven de gewenste ruim-
te te bieden. 
 
Een tweede belangrijke pijler vanuit Pieken in de Delta is de sector Logistiek. In Breda wordt het ken-
nisinstituut Logistiek Centrum Breda gerealiseerd. Etten-Leur zal de kansen die dit biedt niet aan zich 
voorbij moeten laten gaan. Een koppeling leggen vanuit de bedrijvigheid met deze kennisinstelling 
levert kansen op, op het gebied van werken maar ook wonen en recreëren. 
 
Resultaten diepte-interviews en rondetafelgesprek A rbeidsmarkt 

Uitspraken 
Arbeidsmarkt: 
- Er moet een link komen tussen het ACE en de bijstandsgegevens van de gemeente. 
- Via ACE is er een betere koppeling tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. 
- Probleem ligt in de vergrijzing, instelling van nieuwe arbeidskrachten maar ook van de 

bedrijven. 
- Bedrijven kunnen vaak niet voldoen aan de verwachtingen van startende mensen in de 

techniek. 
 
Opleiding: 
- Bedrijven missen echte vakmensen. Opleidingen voorzien hier niet goed genoeg in. 
- Momenteel zijn er heemdagen voor brugklassers, een dergelijk initiatief voor oudere 

scholieren zou voor bedrijven meer opleveren. 
- Oude LTS sloot beter aan op de wensen van bedrijven. Leerlingen VMBO gaan nu voor 

90% door naar het MBO en kiezen dan vaak voor de commerciële en administratieve 
trajecten. 

- Techniek minder interessant. Deze trend draait wel enigszins door de continue aan-
dacht die er voor is. 

Regionaal: 
- Arbeidsmarkt en scholing moeten veel meer regionaal worden bekeken. Keuzes maken 

wie zich binnen de regio waar op richt. 
- Voor de regio zijn vanuit Pieken in de Delta de volgende sectoren van belang: Mainte-

nance, Logistiek en Toerisme. Hieruit een keuze maken waar Etten-Leur zich op richt. 
Vervolgens de opleidingen hier ook oprichten. 

 
Kansen op economisch vlak 
Kansen om de economische activiteit te ontplooien zijn zowel op lokaal als regionaal niveau duidelijk 
aanwezig. De regionale taak van Etten-Leur is duidelijk te zien aan de toestroom van bedrijven van 
buiten de gemeente. Het is wel zo dat de afgelopen jaren het overgrote deel van de gronden verkocht 
aan lokale bedrijvigheid.  
 
De werklocaties voorzien nog in ruim 11 hectare uitgeefbaar terrein. Uit onderzoek van de Kamer van 
Koophandel onder ondernemers blijkt dat er op kortere termijn een tekort is van 13 hectare direct uit-
geefbaar terrein. De grootste behoefte is aan logistiek/zwaar industrieterrein met circa 8 hectare. Deze 
vraag komt niet overeen met de ontwikkelingen in de industriële sector. In deze sector zijn in de afge-
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lopen jaren de meeste banen verloren gegaan. Het aantal vestigingen is daarentegen wel gestegen. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de industriële bedrijven minder arbeidsintensief te werk gaan.  
 
Resultaten diepte-interviews en rondetafelgesprek D uurzaam Bedrijventerreinbeleid 

Uitspraken 
Kwaliteiten in inrichting: 
- Momenteel zijn de terreinen van een goede kwaliteit. Het niveau van beheer moet zo-

danig zijn dat dit gewaarborgd kan blijven. 
- Herstructurering van Vosdonk is op enkele locaties na goed uitgevoerd en vrijwel volle-

dig afgerond. 
- Attelaken en Zwartenberg kennen enkele problemen bijvoorbeeld in relatie tot parkeren, 

bereikbaarheid en riolering.  
Uitbreiding en groei: 
- Er is nog beperkt ruimte beschikbaar op Vosdonk en Attelaken. Bij een aantrekkende 

economie is dat al snel te weinig. 
- Verhogen van maximale bouwhoogtes kan voor veel bedrijven al een oplossing bieden 

bij de zoektocht naar uitbreidingsruimte. 
- Er is nu actie nodig want bestaande vrije ruimtes worden op korte termijn opgevuld. 
- Etten-Leur beschikt over een voor de handliggende locatie (ten zuiden van de A58) 

voor de uitbreiding van het bedrijventerrein areaal. Hier moet serieus naar gekeken 
worden omdat Etten-Leur een regionale taak dient te vervullen. 

- Gemeente dient ruimte te maken voor eigen bedrijvigheid maar zal ook voor bedrijven 
van buiten ruimte beschikbaar moeten stellen. 

Starters: 
- Er bestaan programma’s voor de ondersteuning van starters 
- - Bouwen en beleid maken op basis van starters is erg lastig. Dit is te divers, te wisse-

lend en te kleinschalig 
Kantoren: 
- Strikte scheiding van functies (west: bedrijven, oost: kantoren) is goed. Gemeente zal 

echter alternatieve ruimte moeten bieden nu deze in het oosten niet meer beschikbaar 
is. 

- - Etten-Leur kan op de kantorenmarkt een regionale rol vervullen. Afstemming met Bre-
da is hiervoor noodzakelijk. 

Innovatie: 
- Er zijn verschillende initiatieven vanuit verschillende partijen (o.a. KvK) om innovatie te 

stimuleren. 
- De gemeente moet niet zelf programma’s voor innovatie gaan ontwikkelen maar onder-

nemers attent maken op de bestaande programma’s en hen stimuleren hier aan deel te 
nemen. 

- Bij bedrijven vindt veel innovatie plaats. Zo is er afgelopen jaar een bedrijf in Etten-Leur 
uitgeroepen tot duurzaam en meest innovatieve bedrijf van Nederland. 

- Innovatie verloopt vooral in het productieproces. Gemeente kan ondersteunen door de 
infrastructuur te faciliteren. (wegen, nutsvoorzieningen, afvaldiensten, internet en ver-
gunningen) 
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De vraag naar de overige hectaren komt van een groot aantal kleine bedrijven die behoefte hebben 
aan klein maar hoogwaardig terrein. Deze vraag komt voornamelijk uit de zorgsector en de diensten-
sector. 
 
Tabel 3.7: Bedrijventerreinen  

Terrein Bruto oppervlak Nog uitgeefbaar Werkgelegenheid 
Vosdonk 337 ha 9,6 ha 9.051 

Attelaken 19 ha 2,1 ha 369 

Zwartenberg 19 ha 0,0 ha 292 

Totaal 375 ha 11,7 ha 9.712 

Locaties in studie 
Middendonk oost   

A58 zuid (oostelijke afslag)   

A58 zuid (westelijke afslag)   

Bankenstraat / Hoge Haansberg zuid   

Zwartenberg   

 
3.4 Winkelvoorzieningen 
Voor dit onderdeel van het sociaal economisch beleidsplan is gebruik gemaakt van de sectorale nota 
van DTNP. Deze nota is als bron met enige kanttekeningen/actualiseringen gebruikt. 
De voorzieningen in Etten-Leur zijn niet alleen gericht op de eigen inwoners maar ook op de inwoners 
van de kernen om Etten-Leur. Etten-Leur kent kwalitatief en kwantitatief een detailhandelaanbod dat 
past bij de omvang van de gemeente. In aantal vestigingen is het aanbod benedengemiddeld maar in 
schaalgrootte vaak groter. De schaal van het aanbod in de branches Huishoudelijke en luxe artikelen, 
Sport en spel en Bruin- en witgoed is veel groter dan het landelijk gemiddelde. 
 
In de dagelijkse sector is het supermarktaanbod overall gezien goed, zeker naar de toekomst toe als 
de uitbreiding van enkele supermarkten is afgerond en een nieuwe discounter is gevestigd. Tegen-
woordig hebben supermarkten een omvang van 1.000 à 1.500 m² en hebben discountformules een 
omvang van 800 m² à 1.000 m². Het aanbod in Etten-Leur bestaat vrijwel volledig uit supermarkten 
met een moderne omvang van boven de 1.000 m²: AH (2.219 m²), Super de Boer (1.600 m²), Aldi 
(1.000 m²), Lidl (1.200 m²), C1000 (1.056 m²) en Dirk van de Broek (750 m²). Daarnaast staat nog een 
nieuwe Lidl in de planning van rond de 1.000 m² 
 
Winkelhart 
Het Winkelhart in de huidige vorm geeft de gemeente de beschikking over een uitstekend detailhan-
delsaanbod in een modern en gemakkelijk toegankelijk jasje. Leegstand treedt zeer beperkt op. Het 
Winkelhart Etten-Leur heeft een onderscheidend vermogen door de aanwezigheid van plaatselijk zelf-
standige ondernemers. Vooral in de aanloopstraten en het “oude winkelcentrum” zijn deze onderne-
mers aanwezig.  
 
Zoals gebruikelijk, voor nieuw ontwikkelde centra, kent het nieuwe deel van het Winkelhart een veel 
hogere filialiseringsgraad waarbij er op deze nieuw ontwikkelde plek weinig couleur locale terug te 
vinden is. Het Winkelhart is rustig, zeer makkelijk te bereiken en kent een laag parkeertarief waardoor 
het een goed alternatief is voor de centra van Breda en Roosendaal. 
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SWOT Voorzieningen 
Sterk 
- Gemiddeld voorzieningenniveau waarin alle 

branches zijn vertegenwoordigd 
- Dagelijkse artikelen op gemiddeld niveau 

met de Albert Heijn als regionale trekker  
- Veel branches zijn in schaal bovengemid-

deld.  
- Winkelrondje, routing is goed in orde. Aan-

loopstraten zijn sterk. 
- Modern en gemakkelijk toegankelijk met 

goed onderhouden panden. 
- Goede parkeervoorzieningen 
- Warenmarkt met een divers aanbod (food 

en non-food) draagt bij aan de mogelijkheid 
tot efficiënt en doelgericht winkelen.  

- Hoge concentratiegraad (50%) van het ho-
reca aanbod is gevestigd in het centrum. Dit 
is vergelijkbaar met Breda en Roosendaal 

Zwak 
- Veel branches zijn in aantal vestigingen 

benedengemiddeld vertegenwoordigd. 
Daardoor is de keuze voor consumenten 
beperkter. 

- Modern winkelgebied wordt vaak door men-
sen minder goed beoordeeld dan historische 
centra. 

- Warenmarkt (met name niet-dagelijks) wordt 
bedreigd. Ruimtelijke opzet van de markt is 
niet optimaal. Onoverzichtelijk, verschillende 
korte uitlopers, onvoldoende ruimte voor 
schaalvergroting. 

- Uitstraling van Bergenplein 
 

Kans 
- Bijzonder (lokale) winkelformules met een 

eigen karakter zoals bijvoorbeeld een speci-
alistische kookwinkel, een historische boek-
handel ed 

- Specialistische warenmarkt op de markt; 
bijvoorbeeld een bloemenmarkt 

- Koopzondagen benutten om toerisme, cul-
tuur en gastronomie te combineren met de-
tailhandel tijdens evenementen. 

- Ontwikkeling thema detailhandel op Trivium 
- Verbinden van de horecaconcentratie met 

het Winkelhart. Horeca met een combinatie 
functie van dag- en avondhoreca. 

Bedreiging 
- Concurrentie van Breda en Roosendaal. 

Verlies van streekverzorgende functie indien 
Etten-Leur zich niet kan onderscheiden ten 
opzichte van Breda en Roosendaal. 

- Ontwikkeling van “Achter de lange stallen” in 
Breda.  

- Grote aantrekkingskracht woonboulevard 
Breda. 

- Vernieuwing stadshart Roosendaal 
- Niet realiseren van verbinding horecacon-

centratiegebied met Winkelhart waardoor 
verlies van horeca optreedt 
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Horeca centrum 
Ongeveer 50% van het horeca aanbod is gelegen in het centrum van de kern. Dit is een vergelijkbare 
concentratiegraad als in Breda of Roosendaal. Een combinatie met het Winkelhart is essentieel. Ho-
reca zorgt voor een verlengde verblijfsduur van bezoekers. Zonder de concentratie bestaat er een 
grote kans dat de horeca het niet volhoudt. Zonder de horeca is de kwaliteit van het Winkelhart een 
stuk minder. 
 
Tabel 3.10: Detailhandel naar hoofdbranche 

Etten-Leur Noord 
Momenteel is het Van Bergenplein een buurtwinkelcentrum. Met de uitbreiding van de Super de Boer 
en de komst van de Lidl wordt het Van Bergenplein een volwaardig wijkwinkelcentrum met bijpassen-
de voorzieningen. Het wijkwinkelcentrum kan de bewoners van de wijken in Etten-Leur Noord goed 
bedienen en met de komst van de Lidl kunnen ook mensen van buiten de wijk worden aangetrokken. 
Het Winkelhart blijft echter het centrum wat betreft recreatief winkelen. Etten-Leur Noord mag de wijk 
goed kunnen bedienen maar niet een alternatief worden voor het Winkelhart. 
 
Belangrijk aandachtspunt is de verbinding van het nieuwe met het oude deel. Alleen door ruimtelijk 
een goede verbinding te maken kunnen beide delen elkaar aanvullen en profiteren van elkaar. Voor 
de gemeente is het dus zaak de inrichting van de openbare ruimte na oplevering van de nieuwbouw-
projecten op een goede manier te laten herstellen. Een grootschalige herinrichting zal niet aan de 
orde zijn. 
 
 
 
 

gemeente Et ten-Leur Landelijk gemiddelde gemeenten

van vergelijkbare omvang (naar aantal inw.)

Aantal m² wvo schaal Aantal m² wvo schaal

Levensmiddelen              39         8.490             218              55,0          12.454             226

Persoonlijke verzorging               11            2.022             184                14,7            2.103             143

Totaal dagelijkse art ikelen              50         10.512             210              69,7          14.557             209

Warenhuis                1            1.317             1.317                  1,4            2.386          1.704

Kleding en mode              55         11.553               210              57,6          9.462             164

Schoenen en lederwaren                14            3.185             228                12,0            2.709             226

Juwelier opt iek                8            500               63                12,0            809               67

Huishoudelijke en luxe art ikelen                5            1.595             319                10,7            2.062             193

Ant iek en kunst                3            617               206                3,4               364               107

Sport  en spel                4            1.316             329                10,5            3.073             293

Hobby                11            788               72               8,3            809               97

Media                12            1.783             149                9,2            1.294               141

Dier en plant              14         7.017             501                16,4          5.863             358

Bruin- en witgoed                6            1.433               239                15,1            2.467             163

Fietsen en autoaccessoires                10            1.550               155                8,9            1.577             177

Doe-het-zelf                8         14.770             1.846                9,9          9.260             935

Wonen              24         14.146             589                31,9          20.945             657

Overige detailhandel                9            2.341               260                12,8            2.062               161

Totaal niet -dagelijkse art ikelen            184       63.911             347              220,1        65.142             296

Totaal detailhandel            234       74.423             318              289,8        79.699             275
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Overige winkelvoorzieningen 
Naast de genoemde gebieden kent Etten-Leur nog twee buurtwinkelgebieden (Kerkwerve en Vincent 
van Goghplein e.o.) en twee solitaire supermarkten (Trompetlaan en Schoonhout). Deze functioneren 
naar behoren binnen hun functie. 
 
Resultaten diepte-interviews en rondetafelgesprek V oorzieningen 

Uitspraken 
Detailhandel: 
- Etten-Leur kent steeds minder starters in de detailhandel. Trots zijn op lokale onderne-

mers. Deze groep maakt het centrum onderscheidend van andere winkelcentra in de 
regio. 

- Aantal koopzondagen is voldoende. Liever 9 goede koopzondagen dan veel slechte. 
- Er is teveel laag en middensegment in het Winkelhart. Vanuit de markt nog steeds 

vraag (ook hoger segment) maar geen geschikte ruimtes voor handen.  
- Bij nieuw huurcontract van de parkeergarage onderhandelen over verschillende zaken. 

Uitrijden in de avonduren, bijdragen aan het Winkelhart, achterzijde parkeertickets ge-
bruiken voor promotie. 

Inrichting en Onderhoud: 
- Aan het onderhoud en schoonmaken kan nog veel gewonnen worden. Door het bij te 

houden kan bijvoorbeeld het opruimen van kauwgom veel goedkoper. 
- Plattegronden plaatsen van het Winkelhart bij de parkeeropgangen en op plekken in het 

centrum 
- Aandacht is nodig voor de inrichting van de ruimte in Etten-Leur Noord. Verbinding 

tussen oud en nieuw moet tot stand worden gebracht. 
- De hoek gelegen bij de kruising van de Oude Bredaseweg en de Anna van Berchem-

laan moet goed ontwikkeld worden. Nu is de aanloopstraat functieloos. Bedrijven hou-
den het hier niet vol. 

Promotie: 
- Meer stadspromotie is wenselijk. Gemeente dient hier in bij te dragen, naamsbekend-

heid is goed voor de hele gemeente. 
- Gemeente moet sneller werken en actief meedenken met de ondernemers. 
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4. Sociale structuur  
 
De terminologie “Sociaal-economisch” geeft aan of en hoe de overheid in de economie ingrijpt om 
sociale ongelijkheid te veranderen. Deze definitie geeft aan dat de rol van een lokale overheid hierin 
slechts beperkt kan zijn en zich zal kunnen richten op de randvoorwaarden daarin : het scheppen van 
werk, afgestemd op de opleidingsniveaus van de bewoners. Uiteraard is het wel van belang om te 
beseffen hoe de sociale structuur in de gemeente eruit ziet. 
 
Sociaal beleid 
Etten-Leur is de afgelopen decennia gegroeid van een plattelandsdorp tot een kleine regionale stad. 
Het economisch klimaat is op orde. Voorzieningen zijn van een kwalitatief goed niveau en de gemeen-
te beschikt over een grote werkgelegenheid. 
 
De economische groei heeft Etten-Leur een stevige basis gegeven. Het heeft Etten-Leur een goede 
uitgangspositie opgeleverd voor sociaal gericht beleid. Een goed sociaal beleid dat aandacht heeft 
voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren.  
 
In de beschrijving van de sociale structuur wordt ingegaan op aspecten als het aantal niet-werkende 
werkzoekenden, opleidingsmogelijkheden, zorg, natuur & milieu en culturele voorzieningen. Daar-
naast worden belangrijke aspecten die van invloed zijn op de sociale structuur beschreven vanuit an-
dere beleidsdocumenten zoals de nota voor Cultuur, Toerisme en Recreatie, het GVVP, het Wmo-
beleidsplan 2008-2011 en de Structuurvisie Plus. Deze beleidsdocumenten bevatten uitspraken die 
van invloed zijn op de woon- en leefomgeving en de mogelijkheden voor cultuur, sport en recreatie. 
 
Stelsel van sociale zekerheid 
Wijzigingen in het stelsel van de AWBZ hebben tot gevolg dat de gemeenten belast zijn met de uitvoe-
ring van een aantal wetten. Ook voor het beleid ten aanzien van deze wetten is de gemeente verant-
woordelijk. De gemeente dient voor de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 
de regels over de individuele voorzieningen vast te leggen in een Wmo-verordening en een bijbeho-
rend verstrekkingenboek.  
 
“Meedoen”, “zelfredzaamheid” en “civil society” zijn centrale begrippen in de Wmo. Aanvullend op wat 
mensen zelf kunnen, dient de gemeente voorwaarden te creëren voor de integratie en maatschappe-
lijke participatie van alle burgers. De lokale overheid voert hierbij de regie en is financieel verantwoor-
delijk, zoals dat ook het geval is voor de Wet Werk en Bijstand (WWB). Hierdoor ontstaan interessante 
raakvlakken tussen deze beide wetten.  
 
De WWB voert de gemeente uit op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde begroting en 
de verordeningen.  
 
Ook de Wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars (via ge-
meente Breda) zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De gemeente heeft nu een belangrijke rol te vervullen met betrekking tot het beleid op het gebied van 
werk en inkomen. 
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Niet Werkende Werkzoekenden 
In september 2009 bedroeg het aantal Werkzoekenden 1.337 en het aantal Niet Werkende Werkzoe-
kenden 1.223. In oktober 2008 werd het laagste punt bereikt. Sindsdien is het aantal Werkzoekenden 
gestegen, vooral tussen november 2008 en voorjaar 2009.  
 
De afgelopen periode is het enigszins gestabiliseerd. De grootste groep NWW’ers behoort tot het 
VMBO en MBO opleidingsniveau. Daarnaast is de groep het grootst vertegenwoordigd in de leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar. 
 
Zo’n 289 personen zijn tussen de 0 en 3 maanden op zoek naar werk. Etten-Leur heeft in vergelijking 
met het gemiddelde van de gehele provincie iets meer Niet Werkende Werkzoekenden die sinds kort 
op zoek zijn naar een baan (23,6% tegen 22,0%). Daar staat tegen over dat het aantal personen dat 
al zeer lang (>60 maanden) op zoek is naar een baan voor Etten-Leur lager ligt in vergelijking met het 
provinciaal gemiddelde (9,3% tegen 16,1%)  
 
Opleidingen 
Etten-Leur beschikt met het KSE, het Munnikenheide college en het ROC over een goed, maar vooral 
op lager en middelbaar beroepsniveau gericht, opleidingsaanbod. Breda is niet ver weg en daar kun-
nen opleidingen gevolgd worden op hoger beroepsniveau. Op korte termijn wordt in Breda het kennis-
instituut Logistiek Centrum Breda gerealiseerd. Met de komst van dit centrum ontstaan nieuwe kansen 
voor de regio. Etten-Leur kan een relatie gaan leggen tussen dit kennisinstituut en de al aanwezige 
logistieke bedrijvigheid in de gemeente. 
 
Hoewel het lastig is hoger opgeleiden te binden aan de gemeenten biedt de komst van het kennisinsti-
tuut hier wel nieuwe mogelijkheden voor. De gemeente Etten-Leur dient er rekening mee te houden 
dat hoger opgeleiden toch eerder voor Breda of de Randstad als woonlocatie kiezen. 
 
Aanbestedingen zorgsector 
Sinds enkele jaren heeft de gemeente te maken met een nieuw fenomeen, namelijk het aanbesteden 
in de zorgsector. Hieraan zitten twee kanten. Enerzijds moet de gemeente er voor zorgen dat kwalita-
tief goede zorg wordt geleverd door de winnaar van de aanbesteding. Anderzijds dient de gemeente 
er voor te waken dat degene aan wie de opdracht is gegund zich houdt aan de CAO, personeel over-
neemt en zorgt voor scholing. 
 
Om het beleid gericht op de uitvoering van de gewijzigde wetgeving in de komende jaren goed op de 
rails te krijgen zal de gemeente noodzakelijkerwijs extra inspanningen moeten leveren. Daar alles nog 
niet is uitgekristalliseerd zullen regelmatig aanvullingen en wijzigingen vanuit de Rijksoverheid of de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeente bereiken. 
 
Culturele voorzieningen 
De inwoners van Etten-Leur worden, net als de rest van Nederland, ouder en hebben in de toekomst 
meer zorg nodig. De ouderen van tegenwoordig blijven wel langer fit waardoor naast de zorgvoorzie-
ningen extra behoefte bestaat aan culturele, recreatieve en sportieve voorzieningen. De gemeente is 
bezig met de uitbreiding van de culturele voorzieningen. Op de lange termijn is voorzien in de nieuwe 
Nobelaer terwijl op de korte termijn uitbreiding plaatsvindt door de realisering van Het Turfschip. 
Met de komst van “Het Turfschip” krijgt Etten-Leur Noord de beschikking over een groot en modern 
sociaal cultureel centrum van ongeveer 6.000 m². Het Turfschip voorziet in sportruimtes, theaterzaal, 
restaurant, vergader- en activiteitenruimtes en een horecakeuken (voor kookcursussen) 
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Cultuur, toerisme en recreatie 
De gemeente Etten-Leur beschikt over een beleidsnota voor Cultuur, Toerisme en Recreatie. De visie 
van de gemeente op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie is: bevorderen dat zoveel mogelijk 
inwoners en bezoekers op een laagdrempelige manier cultuur beleven en hun vrije tijd besteden in 
Etten-Leur. Daarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk bezoekers naar Etten-Leur te trekken. 
 
De gemeente voorziet voor de Nobelaer een grote rol in het vervullen van de visie en doelstelling. 
Daarnaast wil de gemeente al op vroege leeftijd aandacht voor cultuureducatie. Op het gebied van 
recreatie en toerisme wil de gemeente het aantal evenementen behouden en versterken en de voor-
zieningen voor toeristen en recreanten behouden en kwalitatief verbeteren. Dit alles met als doel meer 
mensen te trekken naar Etten-Leur. De gemeente wil culturele activiteiten ruimhartig ondersteunen en 
een actief toeristisch-recreatief beleid voeren. Daarnaast wil de gemeente de stadspromotie onder-
steunen en evenementen, cultuurbeleving, recreatief winkelen, etc. meer met elkaar in verband gaan 
brengen.  
 
Evenementen hebben een grote economische betekenis voor Etten-Leur. Ze dienen als instrument 
voor stadspromotie, zijn voorwaardenscheppend voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en vormen 
een bron van directe en indirecte inkomsten (organisatie, horeca, detailhandel, toeleveranciers, etc.). 
Daarnaast leveren evenementen een bijdrage in de sociale cohesie van de bewoners van Etten-Leur. 
Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente en vergemakkelijken het contact tussen 
mensen, de saamhorigheid neemt toe. De gemeente wil ongeveer 30 à 35 evenementen per jaar laten 
plaats vinden waarbij de nadruk ligt op het centrum (18 stuks). Evenementen die geen rechtstreekse 
binding hebben met het winkelcentrum zullen worden georganiseerd in het Brabantpark en Oderkerk-
park. 
 
Ruimtelijke ordening 
De gemeenteraad van Etten-Leur heeft in 2005 de Structuurvisie Plus vastgesteld. Het ruimtelijk beeld 
dat hierin wordt geschetst geldt als uitgangspunt voor de actualisatie van het Sociaal Economisch 
Beleidsplan. Conclusies en voorgestelde projecten zullen worden overgenomen in deze rapportage en 
gekoppeld worden aan de beleidskeuzes die in het kader van het Sociaal Economisch Beleidsplan 
worden gemaakt. Momenteel is de gemeente bezig met een herijking van de Structuurvisie Plus en 
wordt er een ruimtelijke visie voor West-Brabant gemaakt in het verband van de West Brabantse Ver-
gadering.  
 
De Structuurvisie Plus 2005 stelt dat Etten-Leur over het algemeen gewaardeerd wordt als een ge-
meente met een dorps en ruim gebouwd karakter. Een eigenschap die zeker niet verloren mag gaan. 
De regionale functie die de gemeente speelt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen wil 
men blijven vervullen.  
 
In de Structuurvisie Plus 2005 wordt uitgegaan van een werkgelegenheidsniveau dat als verhouding 
tussen inwoners en arbeidsplaatsen twee staat tot één hanteert. Dit vereiste is in 2008 door de raad 
losgelaten en verruimd. Voorts zal er veel meer gekeken gaan worden naar hoe het huidige werkgele-
genheidsniveau in stand kan worden gehouden. Daarnaast is het van belang te bekijken hoe nog effi-
ciënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte voor bedrijvigheid. 
 
Uitgangspunten in beleidsvisies 
- In de periode 2002 - 2019 zullen voorlopig 3.630 woningen toegevoegd worden aan de woning-

voorraad. Hiervan zal 50% in bestaand stedelijk gebied en 50% in buitenstedelijk gebied worden 
gerealiseerd. 
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- Realisering van zorgkruispunten en woonzorgzones. Clustering multifunctionele accommodaties 
voor welzijn, zorg, onderwijs, cultuur en andere voorzieningen. 4 clusters van ca. 10.000 inwoners 
en een vijfde cluster op termijn. 

- Behoud en versterking van regionale werkgelegenheidsfunctie van Etten-Leur.  
- Op bedrijventerrein Vosdonk vooral inzetten op inbreiding, herstructurering en terugdringen van 

leegstand. 
- Aandacht voor kwaliteit van buitengebied en uitloopgebieden 
- Verbetering samengestelde watersysteem van grond- en oppervlaktewater. Realisering ecologi-

sche verbindingszone tussen Liesbos en de Mark. Koppeling aanwezige gebieden met specifieke 
natuurwaarden. 

 
De ruimtelijk-functionele opbouw van de kern Etten-Leur met in het westen goederengerichte functies 
(bedrijven), in het midden wonen en publieksgerichte functies (centrumvoorzieningen) en in het oosten 
informatiegerichte functies (zakelijke dienstverlening) wordt gehandhaafd en vormt de leidraad voor 
nieuwe verstedelijking. Alvorens over te gaan tot uitbreiding van het stedelijk gebied dient eerst duide-
lijk te zijn dat er geen actuele, haalbare herstructurerings- of inbreidingslocaties benut kunnen worden, 
dus herstructurering / inbreiding gaat vóór uitbreiding. 
Uit: “StructuurvisiePlus 2020, Etten-Leur in bloei” , “Woonvisie 2007-2015” 

 
Verkeer & Vervoer 
De uitgangspunten ten aanzien van Verkeer & Vervoer zijn vastgesteld in het GVVP 2006 en de ko-
mende actualisatie van dit document. Uit dit document zijn de volgende zaken van belang voor het 
sociaal economisch beleidsplan.  
Ten aanzien van de hoofdwegenstructuur is gekozen voor de zgn. “kleine ring” variant. De tot deze 
ring behorende wegen zullen zoveel mogelijk als “optimale gebiedsontsluitingsweg” worden ingericht. 
Daarnaast wordt een aantal “inprikkers” op de kleine ring als 50-km weg gehandhaafd. De overige 
wegen hebben de functie van erftoegangsweg gekregen.  
 
De ligging van het spoor binnen het verstedelijkt gebied vormt momenteel een barrière. Bij een even-
tuele verdere toename van het goederen- en personenvervoer per spoor zal deze barrièrewerking nog 
toenemen.  
 
Met name in de verkeersafwikkeling op een lager schaalniveau zijn verscheidene plaatsen aanwijs-
baar met regelmatige stremmingen in de verkeersdoorstroom en de daarmee gepaard gaande over-
last. Ten opzichte van de huidige verkeerssituatie geldt in zijn algemeenheid dat het verkeer geduren-
de de planperiode van de StructuurvisiePlus zal toenemen. Indien er geen aanpassingen worden ge-
daan in de verkeersstructuur betekent dit, dat de voor 2002 geconstateerde knelpunten over het al-
gemeen zwaarder worden. Dit blijkt uit de studie hoofdwegenstructuur die in het kader van deze Struc-
tuurvisiePlus door DHV is uitgevoerd. 
 
Vooral de goede bereikbaarheid is voor bedrijven een belangrijke reden om zich in de gemeente te 
vestigen. De beide aansluitingen van de stad op de A58 zijn van aanzienlijke waarde voor de verdere 
stedelijke ontwikkeling van Etten-Leur. Middels de A58 is er namelijk een goede aansluiting op de 
routes die leiden naar Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Antwerpen. De aanwezigheid van een NS 
station en een goed netwerk van OV-lijnen met daarbij een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding 
met Breda en Oosterhout biedt mogelijkheden om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. 
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Hoofddoelstellingen GVVP: 
 
Voorzien in de groeiende behoefte aan mobiliteit 
- Vooral richten op voetgangers, fiets en openbaar vervoer 
Verbeteren van de leefbaarheid 
- Concentreren van het verkeer op de hoofdwegenstructuur 
- Beperken van stromen door woongebieden, natuurgebieden en centrum 
Verhogen van de verkeersveiligheid 
- Duurzaam veilige maatregelen zijn uitgangspunt  
Verzekeren van de bereikbaarheid 
- Goede bereikbaarheid van economisch belangrijke delen (centrum, bedrijventerreinen) hierbij 

rekening houdend met zo min mogelijk hinder voor omgeving en zwakke verkeersdeelnemers. 
Uit: GVVP 2006  
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5. Organisatie  
 
5.1 Gemeentelijke organisatie  
Momenteel beschikt de gemeente Etten-Leur over een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, 
maar is dit niet een aparte functie binnen de gemeentelijke organisatie. Hiermee wordt deels aan de 
wens vanuit het bedrijfsleven voldaan. Het bedrijfsleven ziet graag een centraal aanspreekpunt maar 
ook een aanspreekpunt dat er volledig voor hen is. Op die manier is een snel en efficiënt contact met 
het bedrijfsleven namelijk mogelijk.  
 
De aandacht van de gemeentelijke organisatie in het kader van het sociaal economisch beleid dient 
zich te richten op twee zaken: 
 
Contact met het bedrijfsleven 
De gemeentelijke organisatie wordt, door het bedrijfsleven, geprezen vanwege alle ontwikkelingen die 
zij de afgelopen jaren hebben vormgegeven. Echter klinken er ook kritische geluiden. Op enkele pun-
ten wordt gesteld dat de gemeente niet goed genoeg doorpakt.  
Bepaalde ontwikkelingen of vragen blijven te lang liggen. Bij aanvragen van vergunningen wordt, naar 
de “soms eenzijdige” opvatting van bedrijven, niet altijd soepel genoeg gekeken. Uiteraard moet dit 
wel worden afgewogen tegen de mogelijkheden in de wetgeving en de wenselijkheid van de gevraag-
de soepelheid. 
 
Contacten binnen de gemeente 
Een sociaal georiënteerd economisch beleid vraagt om een intensivering van contacten tussen “eco-
nomische zaken” (werkgelegenheid) met “sociale zaken” (werkloosheid en arbeidsparticipatie). Een 
afstemming tussen de “harde” economische en “zachte” sociale kant is noodzakelijk om handen en 
voeten te kunnen geven aan het nieuwe sociaal economische beleid. 
 
5.2 Regionale samenwerking 
Binnen de provincie Noord-Brabant vervult de regio West-Brabant een belangrijke opvangfunctie voor 
bedrijvigheid en woningen vanuit de zuidelijke Randstad. Door een goede samenwerking en afstem-
ming in de regio is het mogelijk voor alle gemeenten de beste situatie te realiseren. 
 
Etten-Leur is economisch geen eiland en samenwerking met de regio is noodzakelijk en wenselijk. 
Economische ontwikkeling houdt niet op bij de gemeentegrens. Voor de meeste economische vraag-
stukken geldt namelijk dat de problematiek de gemeentegrens overstijgt. De noodzaak van regionale 
samenwerking wordt door de gemeente Etten-Leur nadrukkelijk onderkend. 
 
Zo neemt de gemeente actief deel in het opstellen van de ruimtelijke visie West-Brabant (West Bra-
bantse Vergadering) en worden afspraken gemaakt op het gebied van economische ontwikkelingen in 
het kader de Sociaal-Economische Samenwerking (SES) West-Brabant. Daarnaast heeft de gemeen-
te overleg met Breda en Oosterhout (BOEL) om met name de kantorenmarkt te organiseren en voert 
de gemeente overleg met de BOM en NV REWIN voor het aantrekken van bedrijvigheid. In het kader 
van de Stedelijke regio Breda-Tilburg worden ook in het verband van Regionale Plannings Overleggen 
afspraken gemaakt. 
 
Natuurlijk blijft overleg en afstemming met directe buurgemeenten een belangrijke opgave. Zeker ge-
zien de benodigde samenwerking op verschillende vlakken zoals voorzieningen en ruimte voor bedrij-
vigheid. 
Daarnaast zijn vanuit Pieken in de delta voor de West-Brabantse regio enkele speerpunten benoemd. 
Dit zijn de logistiek, maintenance en toerisme. Binnen de regio zijn afspraken gemaakt waarbij 
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Woensdrecht de eerst aangewezen plek is voor de Maintenance sector en Moerdijk en Roosendaal de 
hotspot worden voor Logistiek. Dit zijn nog geen harde afspraken maar geven wel de richting aan die 
de regio op wil gaan.  
Voor Etten-Leur betekent dit dat op de korte termijn bij het vestigen van dergelijke bedrijven de voor-
keur uitgaat naar Woensdrecht, Roosendaal en Moerdijk. Echter blijft ook Etten-Leur voor bedrijven in 
de benoemde sector een interessante vestigingsplaats. Indien er geen geschikte locatie voorhanden 
is in de benoemde aandachtsgebieden of bedrijven om een specifieke reden zich in Etten-Leur willen 
vestigen kan dit interessant zijn voor Etten-Leur.  
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6. Resultaten enquêtes 
 
6.1 Burgerparticipatie  
De gemeente Etten-Leur heeft de wens om de burger een rol te laten spelen in het opstellen van het 
nieuwe sociaal economische beleid. Hiertoe is gekozen voor de inzet van een enquête en een ronde-
tafelgesprek om de gedachte van de burgers mee te kunnen wegen.  
 
Naast het peilen van de opvattingen van de burgers zijn ook de ondernemers van Etten-Leur gehoord 
in de beleidskeuzes. Hiervoor is een onderscheid gemaakt in vragenlijsten. Een gedifferentieerde 
enquête levert namelijk specifieke en gerichte informatie op van ondernemers en burgers. 
 
Door de enquête voor burgers en ondernemers in te steken op thema’s die specifiek voor hen interes-
sant zijn om in te vullen is de beste respons gerealiseerd. Zo is de enquête voor burgers vooral inge-
gaan op de thema’s voorzieningen (winkels en horeca), arbeidsmarkt en infrastructuur. Er is de bur-
gers echter ook ruimte gegeven om te reageren op de overige thema’s. Ondernemers kunnen echter 
vaak meer en gerichter reageren op thema’s zoals bedrijventerreinbeleid, kennis en innovatie, star-
tersbeleid en promotie en acquisitie.   
 
Gelaagde toepassing burgerparticipatie 
Naast de inzet van de enquête is middels een rondetafelgesprek de mogelijkheid geboden voor bur-
gers en ondernemers om hun mening te geven over het huidige en toekomstige economische beleid 
in Etten-Leur. In het rondetafelgesprek zijn alle thema’s nogmaals gepasseerd en is verdieping ge-
zocht ten opzichte van de enquêtes.  
 
Uiteindelijk zijn er nog enkele specifieke onderwerpen overgebleven die door middel van diepte-
interviews in kaart zijn gebracht. Door deze opzet is een gelaagde toepassing van de burgerparticipa-
tie tot stand gebracht. Figuur 1.2 in hoofdstuk 1 geeft deze handelswijze schematisch weer. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de bewoners- en ondernemersenquête op een rij gezet. 
 
6.2 Resultaten bewonersenquête  
(zie voor toelichting postcodegebieden pag.28) 
Van de 250 uitgezette enquêtes zijn er 162 geretourneerd. Hiermee is een hoge respons van 65,2% 
gerealiseerd. De enquêtes zijn verdeeld per postcode gebied en naar rato van het aantal inwoners in 
een postcode gebied. De grootste hoeveelheden komen uit de gebieden  4871 (28,2%) en 4872 
(24,5%). De enquête is naar leeftijd ook redelijk evenwichtig verdeeld. Uit de verdeling naar oplei-
dingsniveau komt het grotere aantal middelbaar opgeleiden van Etten-Leur naar voren. 
 
Woonwijk 
De woonwijk wordt door vrijwel alle bewoners goed beoordeeld. De bereikbaarheid is het grootste 
pluspunt. De parkeermogelijkheden worden het slechtst beoordeeld. Opvallend is dat het postcode 
gebied 4874 de voorzieningen in de eigen woonwijk als slecht beoordeelt.  
 
Werksituatie 
De werksituatie van de respondenten is naar postcode gebied vrijwel gelijk. De verdeling fullti-
me/parttime of werkzaam in of buiten Etten-Leur is vergelijkbaar. Van de mensen die buiten Etten-
Leur werkzaam zijn geeft de overgrote meerderheid (67%) aan dat hier geen directe reden voor is. 
Ook de beoordeling van de werksituatie in Etten-Leur wordt gelijkelijk beoordeeld binnen de postcode 
gebieden. Als de antwoorden naar opleidingsniveau worden bekeken blijkt dat hoger opgeleiden vaker 
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buiten Etten-Leur werkzaam zijn dan lager opgeleiden. Dit is een trend die door heel Nederland wordt 
waargenomen.; hoger opgeleiden zijn mobieler als het gaat om woon-werk afstanden. 
 
Verklaring ligging Postcode gebieden :  
4871 = Noord Oost 4874 = Noord West 
4872 = Centrum Oost 4875 = Centrum West 
4873 = Zuid Oost 4876 = Zuid West 
 
Tabel 6.1: Verdeling respons naar postcode, leeftij d en scholingsniveau 
Post-
code 

Aan-
tal 

%  Leeftijd Aan-
tal 

%  Scholingsniveau Aan-
tal 

% 

4871 46 28,2%  < 25 1 0,7%  Lager onderwijs 13 8,6% 
4872  40 24,5%  25 – 34 12 7,9%  LBO/VMBO (k) 24 15,9% 
4873  29 17,8%  35 – 45 35 23,0%  MAVO/VMBO (t) 28 18,5% 
4874 16 9,8%  46 – 55 35 23,0%  MBO 41 27,2% 
4875 8 4,9%  56 – 65 32 21,1%  HAVO/VWO 11 7,3% 
4876 23 14,1%  > 65 37 24,3%  HBO 29 19,2% 
        WO 5 3,3% 
 
Tabel 6.2: Beoordeling woonwijk naar postcode gebie d 
Woonsituatie Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Bereikbaarheid van de woonwijk 7,8 7,8 7,6 8,3 8,1 7,1 7,6 
Parkeermogelijkheden 6,7 6,1 6,8 7,6 7,1 6,0 6,6 
Openbare ruimte 7,0 6,8 6,6 7,5 7,4 7,0 7,4 
Voorzieningen 7,2 7,0 7,4 7,8 5,5 7,3 8,0 
Bebouwing en tuinen 7,0 6,8 6,9 7,3 7,0 6,6 7,4 
 
Tabel 6.3: Beoordeling werksituatie naar postcode g ebied 
Werksituatie Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
> 35 uur 34,7% 32,6% 38,2% 32,0% 31,3% 42,9% 38,1% 
12 – 35 uur 26,7% 28,3% 20,6% 36,0% 43,8% 0,0% 19,0% 
< 12 uur 1,3% 2,2% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 
Werkzoekend 2,7% 2,2% 2,9% 0,0% 6,3% 14,3% 0,0% 
Gepensioneerd 25,3% 23,9% 32,4% 20,0% 12,5% 14,3% 38,1% 
Anders 9,3% 10,9% 5,9% 12,0% 0,0% 28,6% 4,8% 
Werksituatie Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Werkzaam in Etten-Leur 26,0% 26,7% 21,9% 29,2% 31,3% 14,3% 28,6% 
Werkzaam in buurgemeenten 21,2% 20,0% 25,0% 25,0% 37,5% 0,0% 9,5% 
Werkzaam buiten regio 16,4% 17,8% 15,6% 12,5% 12,5% 28,6% 19,0% 
Niet van toepassing 36,3% 35,6% 37,5% 33,3% 18,8% 57,1% 42,9% 
Werksituatie Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Salarisniveau 6,9 7,0 6,9 7,2 6,8 6,7 6,4 
Beschikbaarheid arbeidsplaatsen 6,6 6,7 6,9 7,1 5,9 6,2 6,3 
Benodigd opleidingsniveau 6,8 6,9 6,9 7,2 6,9 6,5 6,3 
Bereikbaarheid arbeidsplaatsen 7,2 7,0 7,3 7,3 7,3 7,0 7,0 
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Verklaring ligging Postcode gebieden :  
4871 = Noord Oost 4874 = Noord West 
4872 = Centrum Oost 4875 = Centrum West 
4873 = Zuid Oost 4876 = Zuid West 
 
Tabel 6.4: Beoordeling voorzieningen naar postcode gebied 
Hoeveelheid Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Winkelvoorzieningen 8,0 7,8 8,3 8,0 7,8 7,2 8,2 
Horecavoorzieningen 7,5 7,4 7,7 7,6 7,4 7,2 7,5 
Soc. Maatschap. voorzieningen 7,7 7,6 7,6 7,8 8,0 7,0 7,8 
Culturele voorzieningen 7,2 7,0 7,2 7,4 7,3 6,7 7,3 
Kwaliteit Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Winkelvoorzieningen 7,8 7,7 8,1 8,0 7,9 6,8 7,6 
Horecavoorzieningen 7,4 7,3 7,5 7,5 7,3 7,0 7,4 
Soc. Maatschap. voorzieningen 7,6 7,4 7,6 7,8 7,6 7,0 7,7 
Culturele voorzieningen 7,2 7,0 7,4 7,3 7,4 6,7 7,2 
Bereikbaarheid Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Winkelvoorzieningen 7,7 7,6 8,0 7,8 7,5 7,3 7,9 
Horecavoorzieningen 7,5 7,2 7,7 7,6 7,4 7,3 7,8 
Soc. Maatschap. voorzieningen 7,6 7,3 7,5 7,7 7,9 7,0 8,0 
Culturele voorzieningen 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 6,7 7,9 
 
Tabel 6.5: Aantrekken bedrijvigheid 
Aandachtspunten Totaal 4871 4872 4873 4874 4875 4876 
Bedrijven aantrekken (eigen inwoner) 66 20 12 13 10 0 10 
Bedrijven aantrekken (inwoners regio) 35 14 5 7 3 1 5 
Alle bedrijven een plek bieden 19 7 1 4 1 0 5 
Selectief zijn in het aantrekken van bedrijven 84 19 17 15 13 5 14 
Geen bedrijven meer aantrekken 5 3 1 1 0 0 0 
 
Tabel 6.6: Vestigingssituatie 
Vestigingssituatie Totaal Attelaken Centrum  Kern  Trivium  Zwartenberg Vosdonk 
Zelfstandig in eigendom 63 6 5 1 1 2 47 
Zelfstandig gehuurd 40 2 8 3 0 0 27 
Unit in verzamelgebouw 16 2 0 0 0 0 13 
Anders 6 0 0 3 0 0 2 
 
Tabel 6.7: Arbeidssituatie 
Gemiddelde Scholing Totaal Attelaken Centrum  Kern Trivium  Zwarten-

berg 
Vosdonk 

Hoog 17,8% 34,4% 14,1% 22,0% 80,0% 15,0% 16,0% 
Middelbaar 49,6% 40,6% 62,2% 62,7% 20,0% 65,0% 47,2% 
Laag 32,1% 25,0% 23,6% 15,3% 0,0% 20,0% 36,1% 
Herkomst Totaal Attelaken Centrum  Kern Trivium  Zwarten-

berg 
Vosdonk 

Etten-Leur 44,4% 66,6% 61,8% 68,4% 10,0% 37,5% 39,0% 
Omliggende gemeenten 34,8% 21,2% 21,6% 26,6% 18,0% 37,5% 38,5% 
Buiten de regio 20,2% 12,2% 16,5% 5,0% 72,0% 25,0% 21,7% 
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Voorzieningenpakket 
De respondenten zijn over het algemeen zeer tevreden over de voorzieningen in Etten-Leur. De win-
kelvoorzieningen krijgen de hoogste waardering waar de culturele voorzieningen de minste waarde-
ring krijgen. Postcode gebied 4875 is het meest negatief in de beoordeling van de voorzieningen in 
Etten-Leur in z’n algemeenheid. 
 
Overige uitkomsten 
In de enquête is ook de vraag aan de bewoners gesteld of en hoe de gemeente Etten-Leur nieuwe 
bedrijven of groei van bestaande bedrijven moet faciliteren. Over het algemeen blijkt dat bewoners 
vinden dat er selectief moet worden omgegaan met het aantrekken van bedrijven maar dat dit wel 
moet gebeuren. De bedrijven die aangetrokken worden moeten iets toevoegen aan de economische 
structuur van Etten-Leur. De groep mensen die aangeeft helemaal geen bedrijven aan te trekken is 
zeer beperkt van omvang.  
 
6.3 Resultaten ondernemersenquête  
Van de 250 uitgezette enquêtes zijn er 131 geretourneerd. Hiermee is een hoge respons van 52,4% 
gerealiseerd. De enquêtes zijn verdeeld naar werklocatie waarbij rekening is gehouden met het aan-
wezige aantal bedrijven. De grootste respons is daarom afkomstig van Vosdonk (70,2%) gevolgd door 
het centrum (10,7%) en Attelaken (7,6%).  
 
Vestigingssituatie 
Het grootste aantal respondenten heeft de beschikking over een zelfstandig bedrijfspand waarbij de 
verdeling tussen koop en huur redelijk evenwichtig is. Wel is terug te zien dat bedrijfspanden op be-
drijventerreinen vaker in eigendom zijn en dat bedrijfspanden in de kern of het centrum eerder ge-
huurd zijn. 
 
Arbeidssituatie 
Attelaken beschikt over veel bedrijven met een klein aantal werknemers. Tweederde van de werkne-
mers is man. De werknemers zijn grotendeels fulltime en in vaste dienst. Het Centrum beschikt over 
veel bedrijven met een klein aantal werknemers. Driekwart van hen is vrouw. Veel mensen zijn voor 
minder dan 12 uur in dienst. In de Kern (bebouwde kom zonder de specifiek genoemde gebieden) zijn 
vooral bedrijven met een  klein aantal werknemers gevestigd. De verdeling man vrouw ligt rond de 
55%-45%. De werknemers zijn veelal in vaste dienst. Vosdonk bevat vooral bedrijven met een groter 
aantal arbeidsplaatsen. Verdeling man vrouw ligt rond de 80%-20%. Ongeveer 70% van de arbeids-
plaatsen heeft een fulltime dienstverband. 65% van de arbeidsplaatsen is vast. 
 
Tabel 6.8: Beoordeling bedrijfsomgeving 
Beoordeling Totaal Attelaken Centrum  Kern Zwartenberg Vosdonk  
Omvang bedrijfsruimte 7,9 8,2 8,0 7,0 6,0 7,9 
Bereikbaarheid (klanten) 8,1 8,1 7,2 7,8 6,5 8,2 
Parkeermogelijkheden 7,5 6,0 6,4 7,7 6,0 7,8 
Bevoorradingsmogelijkheden 7,6 6,5 6,7 7,3 6,5 7,9 
Uitbreidingsruimte 4,8 5,6 3,9 2,2 4,0 5,0 
Uitstraling omgeving 6,9 7,3 6,1 7,0 6,5 6,9 
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Personeel 
Banen zijn vooral gericht op het middelbare opleidingsniveau. Alleen het Trivium schiet er uit wat be-
treft banen voor hoger opgeleiden.  
 
Het personeel is vooral afkomstig vanuit Etten-Leur en de direct omliggende gemeenten. Ook hier is 
het Trivium een uitzondering waarbij 72% van het personeel van buiten Etten-Leur afkomstig is. De 
banen die zijn gerealiseerd in het hoger opleidingsniveau worden hier dus maar in beperkte mate ver-
vult door de eigen bevolking. 
 
Tabel 6.9: Uitbreidingsbehoefte  
Beoordeling Totaal Attelaken Buitengebied Centrum  Kern  Vosdonk  
Voldoende en gevarieerd 
aanbod bedrijventerrein 

72 3 2 6 4 56 

In komende 4 jaar nieuw 
terrein realiseren 

31 4 0 1 1 25 

Voldoende en gevarieerd 
aanbod kantoorlocaties 

40 1 2 6 5 25 

In komende 4 jaar nieuwe 
kantoorlocatie realiseren 

8 2 0 0 0 6 

Voldoende en gevarieerd 
aanbod winkels 

54 3 1 9 6 34 

Mogelijkheid meer winkel-
vierkante meters 

9 1 0 2 0 6 

 
Economische verwachtingen 
De ondernemers in Etten-Leur beoordelen hun vestigingslocatie over het algemeen als goed. Alleen 
het gebrek aan uitbreidingsruimte levert een lage waardering op. Een groot aantal bedrijven heeft 
investerings- en uitbreidingsplannen. Het liefste willen de bedrijven de uitbreiding in Etten-Leur gestal-
te geven. Het grootste deel van de ondernemers geeft dan ook aan dat de gemeente moet zorgen 
voor voldoende en gevarieerd aanbod van bedrijventerrein. 
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7. Bedrijventerreinscenario's  
 
In dit hoofdstuk worden mogelijke ontwikkelrichtingen aangegeven voor de bedrijventerreinvoorraad in 
Etten-Leur. Er wordt gekeken naar de effecten van de bedrijventerreinontwikkeling op de werkgele-
genheid, het woonklimaat, de voorzieningen, het ruimtebeslag en sociale aspecten. Achtereenvolgend 
wordt gekeken naar de scenario’s: 
- geen economische ontwikkeling 
- lokaal gerichte ontwikkeling 
- regionaal gerichte ontwikkeling 
- bovenregionaal gerichte ontwikkeling 
 
Natuurlijk zijn combinaties van de scenario’s ook mogelijk. Uiteindelijk wordt een advies gegeven over 
de beste ontwikkelrichting voor Etten-Leur. Bij dit advies is rekening gehouden met de effecten op de 
verschillende elementen. 
 
Scenario 1 : Geen economische ontwikkeling 
In dit scenario wordt de gemeente Etten-Leur als het ware onder een kaasstolp geplaatst. Geen nieu-
we bedrijven worden aangetrokken en er is geen ruimte voor de huidige bedrijvigheid om te groeien. 
Er wordt geen nieuwe woningbouw gepleegd waardoor de bevolking niet verder zal toenemen. Ook op 
het gebied van voorzieningen worden geen nieuwe toevoegingen gedaan. De groene zones van Et-
ten-Leur blijven behouden. 
 
Effecten op: 
- Werkgelegenheid: Zal afnemen doordat er geen nieuwe bedrijven worden toegelaten. Bedrijven 

die momenteel gevestigd zijn in Etten-Leur kunnen niet groeien waardoor deze bedrijven uit Etten-
Leur zullen vertrekken. Dit gaat ten koste van banen voor een kwetsbare groep mensen (lager en 
middelbaar opgeleiden). 

- Wonen: Het inwoneraantal van Etten-Leur zal afnemen. Dit gebeurt deels door natuurlijk verloop 
maar ook doordat werkgelegenheid en voorzieningen afnemen. Mensen gaan opzoek naar een 
andere, meer dynamische, woonomgeving. Vooral het aantal jongeren zal hierdoor afnemen. 

- Voorzieningen: Het huidige niveau aan voorzieningen zal moeilijk in stand te houden zijn. Het 
aantal inwoners en bedrijven loopt terug waardoor het draagvlak wordt verkleind. Het zal ook las-
tig zijn om de financiering van projecten als de Nobelaer of evenementen te regelen. 

- Ruimtebeslag, natuur en milieu: Ruimtebeslag zal hetzelfde blijven als de huidige situatie. Er 
treedt geen verdere aantasting op van de groenzones. Bedrijven zullen op eigen kavel intensive-
ren door gebrek aan uitbreidingsruimte. Dit doen ze totdat het punt is bereikt dat verplaatsen fi-
nancieel aantrekkelijker is dan intensiveren of intensiveren niet meer mogelijk is. 

- Sociaal: Minder werkgelegenheid leidt tot meer Niet-Werkende Werkzoekenden. Achtergebleven 
bedrijfsmatig vastgoed of woningen zullen langer leeg blijven waardoor de leefomgeving in kwali-
teit verslechtert. Draagvlak voor culturele voorzieningen neemt af. 

 
Scenario 2 : Lokaal gerichte ontwikkeling 
De gemeente Etten-Leur richt zich enkel en alleen op het faciliteren van de huidige bedrijvigheid. Star-
ters vanuit Etten-Leur wordt een kans geboden om enige dynamiek te behouden. Bedrijven van buiten 
worden niet gefaciliteerd. Eigen bevolkingsgroei wordt een plek geboden maar in principe is er geen 
ruimte voor mensen van buiten. 
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Effecten op: 
- Werkgelegenheid: Zal ongeveer op het huidige niveau behouden blijven. Groei voor bestaande 

bedrijven is namelijk mogelijk. Daarnaast wordt starters binnen de eigen gemeentegrenzen gesti-
muleerd. Werkgelegenheid zal vooral gericht blijven op de bestaande structuur (laag en middel-
baar opleidingsniveau).  

- Wonen: Het inwoneraantal van Etten-Leur zal afnemen. Dit gebeurt door natuurlijk verloop. De 
vergrijzende bevolking zorgt voor de afname maar ook het gebrek aan nieuwe bedrijvigheid zorgt 
er voor dat jongeren en hoger opgeleiden sneller Etten-Leur zullen verlaten.  

- Voorzieningen: Het huidige niveau aan voorzieningen wordt in stand gehouden. Het aantal inwo-
ners en bedrijven blijft gelijk of loopt beperkt terug waardoor het draagvlak op niveau blijft. Het zal 
lastig blijven nieuwe initiatieven op te zetten. 

- Ruimtebeslag, natuur en milieu: Ruimtebeslag door bedrijvigheid zal licht stijgen ten opzichte van 
de huidige situatie. Er treedt een lichte aantasting op van de groenzones. Bedrijven verplaatsen 
liever niet; de groei zal dus eerst door intensivering op de huidige kavel worden gerealiseerd. Een 
aantal doorgroeiers zoekt een nieuwe locatie. Vraag op korte termijn blijft beperkt tot 10 à 15 hec-
tare.  

- Sociaal: Arbeidsmarkt sluit redelijk tot goed aan op de beroepsbevolking van Etten-Leur. Iedereen 
kan aan het werk blijven. Voor specifieke sectoren en banen met een hoger opleidingsniveau zul-
len mensen moeten reizen. Vastgoed blijft intensief benut door beperkte uitgifte van nieuwe gron-
den. Culturele en sportvoorzieningen blijven op peil door draagvlak bevolking en financiële midde-
len uit het bedrijfsleven. 

 
Scenario 3 : Regionaal gerichte ontwikkeling 
De gemeente Etten-Leur richt zich naast de eigen huidige bedrijvigheid ook op kansen die liggen op 
het regionale vlak. Bedrijvigheid die een toevoeging kan zijn voor de economische structuur van Etten-
Leur wordt een plek geboden. Er wordt gekeken naar hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid in de 
Maintenance en Logistiek. Dergelijke bedrijvigheid levert banen op voor laag en middelbaar opgelei-
den personen maar in combinatie met het Logistiek Opleidingscentrum in Breda ontstaan ook kansen 
voor hoger opgeleiden. Daarnaast wordt gekeken naar overloop vanuit Breda in de zakelijke dienst-
verlening.  
 
Effecten op: 
- Werkgelegenheid: Werkgelegenheid zal groeien doordat bedrijven in Etten-Leur kunnen groeien 

en meer bedrijven van buiten worden aangetrokken. Werkgelegenheid zal vooral gericht zijn op de 
bestaande structuur waarbij versterking wordt gezocht in de Maintenance en Logistiek. Door zake-
lijke dienstverlening een plek te bieden ontstaan nieuwe banen voor hoger opgeleiden.  

- Wonen: Het inwoneraantal van Etten-Leur zal op peil blijven. Door vergrijzing en natuurlijk verloop 
treedt een afname op. Er ontstaan echter door de nieuwe werkgelegenheid kansen voor nieuwe 
inwoners.  

- Voorzieningen: Het huidige niveau aan voorzieningen wordt in stand gehouden. Het aantal inwo-
ners en bedrijven blijft gelijk of loopt beperkt op waardoor het draagvlak op niveau blijft. Er ont-
staat beperkt ruimte voor nieuwe initiatieven. 

- Ruimtebeslag, natuur en milieu: Ruimtebeslag door bedrijvigheid zal stijgen ten opzichte van de 
huidige situatie. Er ontstaat extra druk op de bestaande groene zones. Ondanks de wens tot in-
tensivering wordt het gemakkelijker voor bedrijven om te verplaatsen naar nieuwe terreinen. Naast 
de verplaatsers ontstaat extra ruimtevraag door bedrijvigheid die zich van buiten wil vestigen. 
Vraag op kortere termijn zal uitkomen op meer dan 15 hectare.  

- Sociaal: Arbeidsmarkt sluit goed aan op de beroepsbevolking van Etten-Leur. Nieuwe kansen 
ontstaan voor hoger opgeleiden. Kans op leegstand neemt toe door grotere beschikbaarheid 
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nieuwe gronden. Culturele en sportvoorzieningen blijven op peil door draagvlak bevolking en fi-
nanciële middelen uit het bedrijfsleven. 

 
Scenario 4 : Bovenregionaal gerichte ontwikkeling  
De gemeente Etten-Leur richt zich op alle bedrijvigheid. Er wordt niet naar specifieke sectoren geke-
ken en bedrijvigheid die de wens heeft zich in Etten-Leur te vestigen wordt die mogelijkheid geboden. 
Sterke groei van het ruimtebeslag vanuit alle functies.  
 
Effecten op: 
- Werkgelegenheid: Werkgelegenheid zal groeien doordat veel nieuwe bedrijven zich in Etten-Leur 

kunnen vestigen. Onduidelijk op welke sectoren en opleidingsniveaus de werkgelegenheid vooral 
gericht zal zijn. Kans op laag en middelbaar opgeleiden banen het grootst omdat een type bedrij-
ven dat nergens terecht kan zich vooral tot Etten-Leur zal wenden.  

- Wonen: Het inwoneraantal van Etten-Leur kan groeien. Door vergrijzing en natuurlijk verloop 
treedt een afname op. Er ontstaan echter door de grote hoeveelheid nieuwe werkgelegenheid 
kansen voor nieuwe inwoners.  

- Voorzieningen: Het huidige niveau aan voorzieningen kan worden vergroot. Het aantal inwoners 
en bedrijven loopt op waardoor het draagvlak toeneemt. Er ontstaat ruimte voor nieuwe initiatie-
ven. 

- Ruimtebeslag, natuur en milieu: Ruimtebeslag door alle functies zal toenemen. Door het stijgende 
inwoneraantal neemt de druk vanuit woningen toe. De vergroting van het aantal voorzieningen 
legt een claim op de ruimte maar zeer zeker de aangetrokken bedrijvigheid legt een zware claim 
op de ruimte. Intensivering op de huidige kavel komt vrijwel niet tot stand door de grote beschik-
baarheid van nieuwe gronden. Etten-Leur zal de oversteek over de A58 moeten maken om ruimte 
te maken voor de bedrijvigheid. Daarnaast moet gekeken worden naar opname van gronden van 
buurgemeenten. 

- Sociaal: Kans op leegstand neemt toe door grotere beschikbaarheid nieuwe gronden. Culturele en 
sportvoorzieningen blijven op peil door draagvlak bevolking en financiële middelen uit het bedrijfs-
leven. Door grote afname van de groen zones verslechtert de leefomgeving en kwaliteit. 

 
Adviesscenario BRO 
Door BRO is aangegeven welke combinatie uit de scenario’s wordt geadviseerd. Volgens BRO doet 
de gemeente Etten-Leur er in de eerste plaats verstandig aan om de beschikbare gronden ter be-
schikking te stellen aan de huidige aanwezige bedrijvigheid. Bedrijven verplaatsen niet graag als dit 
niet nodig is. Door de bestaande bedrijven te laten groeien kunnen deze bedrijven worden behouden 
en de bijbehorende werkgelegenheid worden vergroot. Ook in de enquête is dit aangetoond. 
 
In de klankbordgroep is aangegeven dat gestreefd zou moeten worden naar meer hoogwaardige en 
innovatieve bedrijvigheid aan te trekken die banen oplevert voor hoger opgeleide mensen. Als dit ge-
wenst is moeten deze dan gerealiseerd worden naast de al gesignaleerde werkgelegenheid in kan-
toorontwikkelingen. De gemeente beschikt momenteel al over enkele bedrijven maar zal, wil ze de 
bewuste banen aantrekken, bedrijvigheid van buiten de gemeente moeten aantrekken. Hiervoor is het 
dus noodzakelijk een regionale aanpak te volgen. 
 
Etten-Leur zit aan haar fysieke grenzen wat betreft ruimtebeslag. Natuurlijk kan de sprong over de 
A58 worden gemaakt, maar door eerst waar nog mogelijk te richten op herstructurering en inbreiding, 
vervolgens lokaal gerichte ontwikkeling en dan pas het aantrekken van bedrijven van buiten kan deze 
sprong nog worden uitgesteld. Mogelijke ruimtewinst door het toepassen van herstructurering en in-
breiding zal ook moeten worden afgewogen tegen de investering, die dat kost. 
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Het toepassen van de SER-ladder en het regionale uitgifteprotocol leiden ook tot een zelfde keuze 
waarbij eerst aandacht is voor bestaande locaties voordat gekeken wordt naar uitbreiding. 
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8. Beleidsdoelstellingen  
 
8.1 Inleiding  
In deze nota wordt een nieuw sociaal economisch beleid voor de periode 2009-2013 in gang gezet. 
Een beleid dat uitgaat van duurzaamheid met aandacht voor mensen, natuur en milieu en voor het 
bedrijfsleven. In dit hoofdstuk wordt het geformuleerde beleid per thema beschreven. Het zijn beleids-
doelstellingen waarbij de gemeente optreedt als een van de partners die verantwoordelijk is voor het 
dragen van het sociaal economisch beleid.  
 
Effecten van de macro economische ontwikkelingen op  Etten-Leur 
De beschreven macro economisch ontwikkelingen zullen ook effect hebben op Etten-Leur. Zo dient 
Etten-Leur rekening te houden met de terugloop in de handelssector. Dit zal ook effect hebben op de 
logistieke sector die ruim vertegenwoordigd is in de regio. Etten-Leur zal daarom rekening moeten 
houden met oplopende werkloosheid.  
 
Een tweede aandachtspunt is het tekort op de rijksbegroting. Om de rijksbegroting sluitend te krijgen 
kan het gebeuren dat een deel van het tekort wordt afgewenteld op gemeenten. Hierdoor kan Etten-
Leur minder inkomsten krijgen wat een financieel lastigere positie tot gevolg heeft. 
 
8.2 Visie en doelstelling  
Door middel van een helder en goed uitgewerkt Sociaal Economisch Beleidsplan is het mogelijk stu-
ring te geven aan economische ontwikkelingen in Etten-Leur waarbij het belang van de inwoners en 
ondernemers van Etten-Leur voorop staat. Het economisch beleidsplan kan als kapstok gebruikt wor-
den voor aanpalende beleidsvelden en een eerste ontwikkelrichting aangeven voor de verschillende 
onderwerpen. 
 
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben Etten-Leur nadrukkelijk op de kaart gezet en veel 
goeds gebracht. Nu komt de taak deze kwaliteiten te onderhouden, vast te houden en waar nodig uit 
te breiden. Aandacht is nodig voor de bestaande bedrijvigheid, bewoners en voorzieningen. Het huidi-
ge niveau dient op peil te worden gehouden in omvang en kwaliteit. Beperkte groei is en blijft hiervoor 
noodzakelijk. 
 
Er zal blijvende aandacht en zorg moeten zijn voor de burgers. Zij willen kunnen blijven leven in de 
aangename en prettige omgeving zoals die momenteel is in Etten-Leur. “Zorgen voor” beslaat veel 
terreinen zoals wonen, werken, winkelen, recreëren, verblijven, sport, cultuur, onderwijs, gezond-
heidszorg, e.a. 
 
De gemeente zal op 4 manieren de toekomstige rol vervullen: 
 
Voorwaardenscheppend: 
- Voldoende vestigingsmogelijkheden bieden voor bedrijven 
- Bereikbaarheid van woonwijken, bedrijventerreinen en voorzieningen behouden 
- Onderhoud aan de openbare ruimte op een kwalitatief goed niveau houden 
- Een goede leef- en woonomgeving behouden en, waar nodig, versterken 
 
Faciliterend: 
- Stimuleren en ondersteunen van startende ondernemers 
 
Initiërend: 
- Relatiebeheer met gevestigde bedrijven op peil houden 
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- Doorontwikkelen van de regionale samenwerking 
- Innovatie- en subsidieprogramma’s kenbaar maken bij ondernemers 
- Relaties leggen en onderhouden tussen onderwijs-/kennisinstellingen en bedrijfsleven 
 
Sturend: 
- Aantrekken van bedrijvigheid die van toegevoegde waarde is voor Etten-Leur (arbeidsplaatsen, 

sector, etc.) 
- Eisen stellen aan (beeld)kwaliteit, milieukwaliteit, duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik. 
- Vergroten van arbeidspotentieel gericht op de Etten-Leurse bevolking. 
 
8.3 Beleid arbeidsmarkt 
Werk bieden voor iedere inwoner die werkzaam wil zi jn 
Etten-Leur kent een grote groep mensen met een laag en middelbaar opleidingsniveau. De gemeente 
gaat zich er voor inspannen bestaande werkgelegenheid voor deze groep te behouden en nieuwe 
werkgelegenheid te realiseren. Natuurlijk gaat er ook aandacht voor banen voor hoger opgeleiden 
waarbij het echter moeilijker is deze groep te binden aan de gemeente. Veel hoogopgeleiden wonen 
in de ene plaats en werken in de andere. De groep laag en middelbaar opgeleide mensen kan vaak 
makkelijker aan de gemeente gebonden worden. Deze mensen willen over het algemeen niet ver 
hoeven te reizen voor hun werk. 
Door de verhoogde arbeidsmobiliteit van hoogopgeleiden is het aantrekken van hoogwaardige innova-
tieve bedrijvigheid niet voldoende. Hoogopgeleiden in de eigen gemeente gaan daardoor niet sneller 
werken binnen de gemeentegrenzen; er zal ook aandacht moeten zijn voor het op peil houden van het 
voorzieningenniveau en het bieden van voldoende interessante woonmilieus. Ingezet zal worden op 
het invullen van de mogelijkheden voor kantoorvestigingen aan de oostzijde van Etten-Leur . Het is 
zaak om de latente werkgelegenheid op die locaties te stimuleren om zo een gedeelte van de uitbrei-
ding van werkgelegenheid in het hogere segment daar te vinden. 
Het is risicovol om de inspanningen voor het uitbreiden van werkgelegenheid op één onderdeel (kan-
toren) te richten. Daarom moet ook op het bedrijventerrein gestreefd worden naar het verder opwaar-
deren van een deel van de werkgelegenheid. Dit kan mede gebeuren door gevestigde bedrijven de 
gelegenheid te bieden om uit te breiden en ze te stimuleren door actief mogelijkheden voor dooront-
wikkeling in de bedrijfstak onder de aandacht te brengen. 
 
Verder uitbouwen reïntegratie 
Momenteel kent de gemeente Etten-Leur een werkgeversloket en is het UWV Werkbedrijf gevestigd in 
het Stadskantoor. Vanaf 1 januari 2010 zal deze bundeling van activiteiten worden voortgezet en uit-
gebreid onder de werknaam “Werkplein”. Op deze manier werken de partijen samen om mensen snel-
ler te kunnen laten reïntegreren. Momenteel is er vanuit de bedrijven in Etten-Leur een initiatief: het 
zogenoemde Arbeidsmobiliteitscentrum. Bedrijven wisselen op deze manier personeel met elkaar uit. 
Mensen die niet kunnen werken bij het huidige bedrijf vinden een baan bij een ander bedrijf binnen de 
gemeente. De afdeling Samenleving van de gemeente werkt nauw samen met dit initiatief. Hierdoor 
kunnen meer mensen sneller en efficiënter aan een nieuwe baan worden geholpen. De gemeente 
beschikt immers over de arbeidsprofielen van werkzoekenden. Door deze profielen aan te bieden aan 
het Arbeidsmobiliteitcentrum neemt de kans op een baan voor deze werkzoekenden verder toe.    
 
Pact van Brabant 
In Brabant is een overlegplatform genaamd Pact van Brabant actief. Dit overlegplatform bevat alle 
Brabantse voortrekkersgemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid, vertegenwoordigers van de Bra-
bantse regio’s, de sociale partners BZW, ZLTO, MKB-Brabant en FNV, de ROC’s, het UWV Werkbe-
drijf, SER-Brabant en de PSW. Zij bundelen via het Pact van Brabant hun inspanningen om structure-
le knelpunten op de Brabantse arbeidsmarkt op te lossen. Indien Etten-Leur een knelpunt op haar 
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eigen arbeidsmarkt heeft kan dit dus via het Pact van Brabant worden opgepakt. De gemeente gaat 
mogelijke knelpunten signaleren en voorleggen aan het Pact van Brabant. Daarnaast is specifiek voor 
de regio West Brabant het convenant “West-Brabant werkt door” opgesteld om knelpunten en kansen 
in de regio te kunnen benoemen. 
 
Verder versterken verbinding tussen onderwijs – ond ernemer – overheid 
Vanuit het bedrijfsleven komen geluiden naar boven dat nieuw personeel qua kennis en ervaring niet 
goed aansluit op de wensen van de bedrijven. Daarnaast kiezen mensen steeds minder snel voor 
technisch en uitvoerende beroepen. De onderwijsinstellingen, overheid en bedrijven zullen gezamen-
lijk moeten optrekken om deze problemen het hoofd te bieden. De gemeente wil hier een coördine-
rende rol in nemen. De gemeente gaat de verschillende partijen bij elkaar brengen om zaken af te 
stemmen en vast te leggen. 
 
Welke werkgelegenheid moet worden aangetrokken ? 
De inzet van het sociaal-economisch beleid is de werkloosheid terug te dringen. Het is dus van groot 
belang om een gedifferentieerd aanbod te hebben van werkgelegenheid, dat optimaal is afgestemd op 
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Dit betekent een constante monitoring van beide as-
pecten. 
In eerste aanleg wordt gestreefd naar het creëren en behouden van werk voor de grote groep mensen 
met een laag en middelbaar opleidingsniveau. Vervolgens kan worden gestreefd naar hoogwaardige, 
innovatieve werkgelegenheid2.  
Uit de continue monitoring zal moeten blijken of de doelen moeten worden bijgesteld. Hierbij zal ook 
moeten worden betrokken welke acties de gemeente zal moeten ondernemen om in te spelen op 
economische trends : wat doet Etten-Leur als de economie licht verder krimpt of juist enorm verder 
krimpt of toch weer gaat groeien ? Uitgangspunt blijft dat actief moet worden gevolgd wat de situatie is 
en daadkrachtig daarop moet worden ingespeeld.  
 
8.4 Beleid voorzieningen  
Aandacht voor aanloopgebieden  
De afgelopen jaren is er in Etten-Leur veel aandacht geweest voor het winkelcentrum van Etten-Leur. 
Nu deze ontwikkeling afgerond is, verschuift de aandacht van de gemeente naar de aanloopstraten 
rond het centrum. De aanloopstraten vervullen een belangrijke rol voor het totale centrum. Hier zijn 
vaak lokale ondernemers gevestigd die het centrum van Etten-Leur onderscheidend maken van ande-
re winkelcentra in de regio. Een versterking van de aanloopstraten is gewenst om de huidige onder-
nemingen te behouden. Een concreet voorbeeld dat de gemeente gaat oppakken is de ontwikkeling 
van de locatie op de hoek Oude Bredaseweg/Anna van Berchemlaan. De invulling van deze locatie is 
van belang voor de aanloopstraten en het kunnen blijven functioneren van de ondernemingen in dit 
gebied. 
Ook voor de andere delen van de aanloopstraten (Markt, Oude Bredaseweg en Bisschopsmolen-
straat) is verdere versterking van belang. Initiatieven in die gebieden die de centrumfunctie versterken 
zullen dan ook met een positieve grondhouding worden bezien. 
 
Aandacht voor Etten-Leur Noord 
Momenteel vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats rondom het winkelcentrum in Etten-Leur Noord. 
Voor de gemeente ligt hier een belangrijke rol in het verbinden van het oude met het nieuwe deel. De 
aandacht van de gemeente zal zich vooral richten op de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet 

                                                      
2 Hoogwaardige functies zijn die functies waar hogere opleidingen voor nodig zijn. Innovatieve werkgelegenheid is die waarbij 
voortdurend wordt gestreefd naar innovatie van productie en of dienstverlening. 
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zodanig vormgegeven worden dat beide ontwikkelingen elkaar versterken ten faveure van inwoners 
én ondernemers. 
 
Buurtwinkelcentra 
Buurtwinkelcentra Kerkwerve en Vincent van Goghplein zullen in hun huidige omvang gehandhaafd 
blijven. 
 
Stadspromotie uitbreiden 
De gemeente ondersteunt momenteel vooral in facilitaire zin (schoonmaken, dranghekken, etc.). Dit 
zal de gemeente ook vooral blijven doen. Helaas ontbreekt de ruimte om ook een grotere financiële 
bijdrage te doen om zo de promotie van het Winkelhart over een groter gebied te verspreiden. 
Daarnaast moet getracht worden evenementen te blijven combineren met koopzondagen. Op die ma-
nier versterken meerdere functies elkaar. Het winkelhart en de horeca kunnen immers zo meer men-
sen trekken.  
Als nadere uitwerking van de nota Cultuur, Toerisme en Recreatie zal gekeken worden naar de juiste 
invulling van de kansen op toeristisch gebied in Etten-Leur, nl. het bieden van een aantrekkelijk win-
kel- en horecagebied. 
 
Voorkomen leegstand en beschermen gevestigde voorzi eningen 
Het is van belang langdurige leegstand te voorkomen. De gemeente ziet voor haar hierin een onder-
steunende rol. Door in ieder geval de openbare ruimte op niveau te onderhouden blijven locaties inte-
ressant voor ondernemingen om zich te vestigen. De gevestigde voorzieningen worden op deze ma-
nier beschermd tegen te grote achteruitgang en verloedering. De aandacht voor leegstand ook in win-
kelgebieden blijft niet alleen beperkt tot het centrum maar zal ook zeker gericht worden op de buurt-
winkelcentra en aanloopgebieden.  
 
8.5 Beleid bedrijven 
Benutten mogelijkheden voor kantoren 
Aan de oostzijde van Etten-Leur liggen locaties die (ook bestemmingsplanmatig) direct geschikt zijn 
voor kantoorbebouwing. Daarnaast zijn er daar ook terreinen in stedelijk gebied (bijv. Trivium) die ook 
geschikt kunnen zijn voor kantoorontwikkelingen en als zodanig al zijn aangemerkt in de Structuurvisie 
Plus. Als daarna nog verdere ruimte benodigd is, kan deze wellicht worden gevonden in direct aan-
grenzend gebied (zuidelijk deel van gebied Lage Vaartkant). 
Door hier op in te zetten kan een deel van de gewenste werkgelegenheid voor hoger opgeleiden ge-
vonden worden. Dit kan worden geconcretiseerd in een actualisering van de kantorenvisie Etten-Leur. 
Ook moet er aandacht blijven voor de mogelijkheden voor kantoren op de bedrijventerreinen. Nadruk-
kelijk betreft dit niet de vestiging van solitaire kantoren (zie elders over de scheiding van functies) 
maar wel die kantoren, die horen bij een bedrijf op een bedrijventerrein en waar een uitbreiding tot 
bijvoorbeeld hoofdkantoor plaatsvindt. Hierbij zullen wel aspecten als veiligheid en verhouding kan-
toor-bedrijfsactiviteiten nader bezien moeten worden. Dit zal bij de herziening van bestemmingsplan 
Vosdonk worden betrokken. 
 
Inbreiding, intensivering en herstructurering bedri jventerrein 
Voor de economische ontwikkeling van Etten-Leur is het van belang bedrijven ruimte te kunnen bie-
den om te ondernemen. Het huidige areaal bedrijventerrein en kantoorlocaties is vrijwel volledig be-
nut. Een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor het vestigen van bedrijvigheid is daarom een 
vereiste. In eerste instantie dient dit te gebeuren door herstructurering en intensief ruimtegebruik. Op 
deze manier kan een deel van de groei gefaciliteerd worden.  
Op het gebied van herstructurering en revitalisering is al veel bereikt en daarin is al veel geld gesto-
ken. Er wordt nu geen extra budget hiervoor geraamd tot duidelijk is welke stukken nog overheidsin-
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grijpen behoeven. Door provincie en regio wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de 
mate waarin de bedrijventerreinen (ook in Etten-Leur) herstructurering behoeven. Op deze wijze ont-
staat eveneens een benchmark ten opzichte van andere gemeenten. Aan de hand van de resultaten 
van dat onderzoek zullen nadere stappen op dit gebied worden voorgesteld. 
Functiemenging kan echter niet een vorm van herontwikkeling zijn. Functiescheiding is één van de 
succesfactoren van Etten-Leur. Herontwikkeling tot functies met een hogere grondwaarde kan op 
bedrijventerreinen dus niet aan de orde zijn. 
Tevens zal in besluitvorming over verdichting (bij de herziening van bestemmingsplan Vosdonk in de 
komende tijd) moeten worden meegewogen dat een vergaande verdichting op percelen zelf ook kan 
leiden tot zeer ongewenste neveneffecten zoals parkeren op de openbare weg op het bedrijventerrein 
(risico voor verkeersveiligheid en uitstraling). 
 
Beperkte uitbreiding voor lokaal gebruik 
Om de groei van de eigen bedrijvigheid verder te kunnen faciliteren is de uitgifte van nieuw bedrijven-
terrein noodzakelijk. Geen nieuwe uitbreiding zal leiden tot problemen. Indien er geen nieuw bedrij-
venterreinareaal beschikbaar zal komen, kunnen lokale (= in Etten-Leur gevestigde) bedrijven niet 
verder groeien en zullen zij op zoek gaan naar ruimte elders. Dit leidt tot vertrekkende bedrijven en 
dus een afname van de werkgelegenheid. Bewoners van Etten-Leur zullen minder snel een baan in 
de eigen gemeente kunnen vinden waardoor er meer pendel zal ontstaan. Daarnaast is het mogelijk 
dat bewoners hun baan verliezen waardoor extra druk op de gemeente ontstaat. (begeleiding, uitke-
ring, etc.) 
 
Door in ieder geval de eigen bestaande bedrijven de ruimte te geven om uit te breiden kan de werkge-
legenheid beperkt groeien. Dit zal vooral gebeuren in de bestaande sectoren en opleidingsniveaus. Er 
zal dus wel extra werkgelegenheid ontstaan maar niet direct gericht op de hoger opgeleide bevolking. 
Het aantrekken van hoogwaardige en innovatie bedrijvigheid is hiermee vrijwel niet mogelijk. Vanuit 
de huidige bedrijvigheid is aangegeven dat er behoefte is aan ongeveer 13 ha bedrijventerrein in de 
komende paar jaren. De vraag vanuit eigen bedrijvigheid kan vrijwel volledig worden opgevangen door 
inbreiding en intensivering en de beperkte uitgifte van nieuwe terrein 
 
Naast de ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen dient er nieuwe ruimte te worden gemaakt voor 
kantoren. Zoals beschreven in de analyse is nog de beschikbare ruimte voor dit type bedrijven zeer 
beperkt terwijl de gemeente bedrijven en vooral banen in deze sector wil realiseren. Bij het scheppen 
van de ruimte moet geprobeerd worden de scheiding zoals die er nu is (kantoren: oost, bedrijven 
west) te handhaven. In een ideale situatie worden nieuwe kantoorontwikkelingen direct aangesloten 
op de al bestaande ontwikkeling op de Oostpoort (Trivium). 
 
Opgemerkt zij dat in het geval van lokale bedrijvigheid geldt dat hierbij minder strenge eisen gesteld 
zullen worden dan bij nieuwvestiging uit omliggende gemeenten. Het behouden van de werkgelegen-
heid voor Etten-Leur gaat dan voor criteria als hoogwaardig innovatief en werkgelegenheid per hecta-
re, die ook in deze nota zijn verwerkt. Uiteraard zullen wel de SER-ladder en het regionale uitgiftepro-
tocol worden gehanteerd. 
 
Regionale opvang, indien toevoeging voor economisch e structuur 
Etten-Leur vervult een regionale opvangfunctie. In eerste instantie zal deze regionale functie vervuld 
moeten worden door Roosendaal en Breda maar ook van Etten-Leur zal een actieve rol worden ge-
vraagd. Bij de keuzes voor bedrijvigheid van buiten Etten-Leur zal de gemeente selectief moeten zijn. 
Welke bedrijven leveren een bijdrage aan het functioneren van Etten-Leur? Bedrijven zullen een dui-
delijk toevoeging aan de productiestructuur moeten zijn of een ruim aanbod van werkgelegenheid 
bieden die aansluit op de beroepsbevolking van Etten-Leur en afkomstig moeten zijn uit de nabij gele-
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gen gemeenten in de regio (=beperkt regionaal). In hoofdstuk 9 (Uitvoering) is in maatregel 10 opge-
nomen om een nader onderzoek uit te voeren naar welke bedrijvigheid een meerwaarde kan hebben 
voor Etten-Leur. 
 
Uitgangspunt inzake behoefte aan uitbreiding bedrij venterreinen 
De behoefte aan bedrijventerreinen is zowel in provinciale, als in regionale als in lokale onderzoeken 
gebaseerd op de daadwerkelijk aanwezige vraag, maar ook op een landelijk groeiscenario. Dit groei-
scenario is inmiddels in het ruimtelijke Rijksbeleid en in afspraken tussen de minister en de provincies 
naar beneden bijgesteld (van Global Economy naar Transatlantic Market, zie voetnoot3). Hierin zijn de 
effecten van mogelijk meer leegstand dan eerder was gesignaleerd meegenomen. 
De eerdere uitkomsten van de studie nieuw bedrijventerrein waren nog gebaseerd op het Global Eco-
nomy scenario en kwamen uit op 4 à 6 hectare (netto) op basis van een keuze voor lokaal en beperkt 
regionaal. Het Transatlantic Market scenario is ca 15 % lager zodat een neerwaartse bijstelling voor 
Etten-Leur een logische keuze is. Deze zal dan nog zelfs iets verdergaand naar beneden worden bij-
gesteld naar 4 tot 5 hectare (netto) per jaar. 
 
Bij de besluitvorming over een uitbreiding van het bedrijventerrein zal moeten worden meegewogen 
dat de voorbereidingstijd tenminste vijf jaren bedraagt. 
 
Regionale afstemming noodzakelijk 
Op het gebied van bedrijvigheid is het noodzakelijk om afspraken te maken op regionaal niveau. Er 
zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke gemeenten zich richten op welke sectoren. Zo 
zullen er bijvoorbeeld afspraken gemaakt moeten worden welke gemeenten zich richten op de logis-
tieke bedrijvigheid, welke kantoorfuncties in welke gebieden terecht kunnen en waar productiebedrij-
vigheid een plek kan vinden. Door deze afstemming te maken kunnen bedrijven sneller aan een ge-
schikte plek worden geholpen en hoeven gemeenten onderling niet te concurreren. 
 
Aantal arbeidsplaatsen per hectare 
Het criterium van 40 fte per hectare zal behouden worden, waarbij dat zodanig strikter toegepast 
wordt dat een bedrijf bij het aankopen van grond moet aantonen hoeveel werknemers het heeft en wat 
vervolgens de toename zal zijn bij het aankopen van grond. Dit dient dan te worden getoetst aan een 
(door een accountant vastgesteld uittreksel van) het ondernemingsplan, dat het bedrijf gebruikt voor 
het verkrijgen van de financiering van de aankoop en de bouw, 
Overigens kan bij het vaststellen van enig bestemmingsplan daarvan afgeweken worden daar waar 
het gaat om kleinschaliger kavels die een functie vervullen in de kweekvijverfunctie van Etten-Leur 
(starten van klein bedrijf en via kleine stapjes doorgroeien naar een groot bedrijf). 
 
Toepassen regionaal uitgifteprotocol 
Bij de uitgifte van bedrijfsgrond zal het regionale uitgifteprotocol worden toegepast. Deze houdt onder 
meer het toepassen van de SER-ladder in waarbij eerst wordt bezien of een bedrijf zich op de be-
staande locatie van het bedrijf kan ontwikkelen, vervolgens of dat mogelijk is op bestaand bedrijven-
terrein c.q. in bestaande bebouwing en vervolgens pas of het noodzakelijk is om dat te doen op een 
nieuw terrein. 
 
 
 

                                                      
3 De planbureaus werken met 4 lange termijn scenario’s om de ontwikkeling van de Nederlandse economie te voorspellen. 
Deze lopen van Regional Communities (ieder voor zich in Europa, zeer behoudend), via Strong Europe (sterke oriëntatie binnen 
Europa, minder behoudend) en Transatlantic Market (naast Europa ook gericht op de VS, economische groei) tot Global Eco-
nomy (volledige wereldhandel zonder barrières, sterke economische groei). 
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Voortdurend stimuleren van starters 
Starters vervullen een belangrijke rol in het economisch functioneren van de gemeente. Vanuit star-
ters ontstaat een nieuwe dynamiek die bestaande bedrijvigheid dwingt creatief, innovatief en duur-
zaam bezig te zijn met hun eigen productieproces. De gemeente kan starters helpen door werken in 
de wijk en werken aan huis (conform het bestaande beleid) mogelijk te houden. Daarnaast kan de 
gemeente startende ondernemers ook wijzen op bestaande startersprogramma’s van bijvoorbeeld de 
Kamer van Koophandel. 
 
Mogelijk maken van kennisontwikkeling en innovatie 
Kennisontwikkeling en innovatie is moeilijk door een gemeente te sturen. Het belang van innovatie is 
helder, maar een duidelijke rol voor de gemeente is hierin lastig te formuleren. Innovatie ontstaat 
veelal in productieprocessen en nieuw op te zetten bedrijvigheid. De gemeente kan voor deze bedrij-
vigheid de randvoorwaarden realiseren die innovatie mogelijk maken of makkelijker tot stand laten 
komen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan onderwijs maar ook nutsvoorzieningen, ICT, 
vergunningen, ontsluiting, etc..  
 
De gemeente kan in ieder geval bedrijven attent maken op bestaande innovatieprogramma’s. Nog te 
veel ondernemers laten kansen schieten doordat ze niet bekend zijn met deze programma’s en daar-
bij behorende subsidies. Het REWIN kan hierin een nadere functie vervullen. 
 
8.6 Beleid gemeentelijke organisatie Intensiveren serviceverlening aan bedrijfsleven en be-
woners 
De gemeente wil haar service voor bedrijven en bewoners van Etten-Leur verder vergroten. Een goe-
de en efficiënte begeleiding vanuit de gemeentelijke organisatie voor het bedrijfsleven zorgt ervoor dat 
bedrijven beter kunnen functioneren in Etten-Leur. Een efficiënte afhandeling van vragen van burgers 
zorgt voor tevreden bewoners. Projecten als het verbeteren van de electronische dienstverlening 
(EGEM-i en Bedrijvenloket) dragen hieraan bij. 
 
Opwaarderen van accountmanagement 
De gemeente voldoet al aan de wensen van het bedrijfsleven om een vast aanspreekpunt voor het 
bedrijfsleven te realiseren. Bezien zal worden of een verdere opwaardering van het accountmanage-
ment in te passen is in de organisatieontwikkeling. Hierbij moet worden meegenomen dat deze per-
soon ook voldoende mandaat krijgt om beslissingen te kunnen nemen. Deze functionaris moet bedrij-
ven namelijk snel en efficiënt kunnen ondersteunen. Hiervoor is het zaak snel kunnen schakelen tus-
sen de interne diensten en met het bestuur voorwaarden. 
 
Blijven bezien vergunningentraject 
Regels en wetten zijn noodzakelijk in onze samenleving. Zonder deze kaders kan ons land niet op een 
goede manier worden bestuurd en tot ontwikkeling komen. Etten-Leur wil de regels en wetten op een 
efficiënte en bedrijfsgerichte manier kunnen toepassen. In het kader van het verlichten van de admini-
stratieve lastendruk wordt regionaal al bekeken wat de mogelijkheden zijn om hiertoe te komen. Na-
drukkelijk zal worden benoemd in welke situaties de gemeente een soepelere opstelling kan innemen. 
Maatgevend zullen zijn de mogelijkheden hiertoe in wet- en regelgeving en de wenselijkheid van de 
soepelheid. 
 
Monitoren voortgang via Sociaal Economische Thermom eter 
De in dit hoofdstuk geformuleerde beleidsdoelstellingen en de in hoofdstuk 9 geformuleerde maatre-
gelen zullen via de Sociaal Economische Thermometer gemonitoord gaan worden. 
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8.7 Beleidsdoelstellingen samengevat  
Beleidsdoelstellingen samengevat: 
- Werk bieden voor iedere inwoner die werkzaam wil zijn 
- Verder uitbouwen reïntegratie 
- Verder versterken verbinding tussen onderwijs – ondernemer – overheid 
- Aandacht voor aanloopgebieden 
- Aandacht voor Etten-Leur Noord 
- Stadspromotie uitbreiden 
- Beter uitnutten mogelijkheden kantoorvestiging 
- Voorkomen leegstand en beschermen gevestigde voorzieningen 
- Inbreiding, intensivering en herstructurering 
- Beperkte uitbreiding voor lokaal gebruik 
- Regionale opvang, indien toevoeging voor economische structuur 
- Regionale afstemming noodzakelijk 
- Voortdurend stimuleren van starters 
- Mogelijk maken van kennisontwikkeling en innovatie 
- Intensiveren serviceverlening aan bedrijfsleven 
- Instellen accountmanagement 
- Blijven bezien vergunningentraject 
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9. Uitvoering  
 
9.1 Uitvoeringsmaatregelen 
In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelstellingen vertaald naar concrete uitvoeringsmaatregelen. 
Inzichtelijk wordt wat het doel van de maatregel is, wat daarvoor dient te gebeuren, wie het 
moet oppakken en wanneer dit kan of moet worden opgepakt. Bij het opstellen van de maatre-
gelen is rekening gehouden met Europese en landelijke wet- en regelgeving en fiscale aspec-
ten. 
 
Maatregel 1: 
Werk bieden voor iedere inwoner die werkzaam wil zi jn 
Doel van de actie 
- Werkloosheid beperken en terugdringen 
- Uitgaande pendel beperken en terugdringen 
Wat gaan we doen? 
- Bedrijven die gewenste werkgelegenheid toevoegen de ruimte geven 
- De te realiseren banen moeten aansluiten op mensen die momenteel zonder baan zitten 
Met wie gaan we dat doen? 
- UWV Werkbedrijf, ontwikkelaars, ondernemers, particulieren, GO en Samenleving 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct wanneer zich mogelijkheden voordoen 

Wat kost dit? 
- Inzet vanuit de afdelingen GO en Samenleving 
- Al meegenomen in de reguliere werkzaamheden van de afdeling. 

 
Maatregel 2: 
Verder uitbouwen reïntegratie 
Doel van de actie 
- Kansen voor zwakkeren van de samenleving vergroten 
- Intensiever en beter begeleiden van mensen die buiten het arbeidsproces zijn gevallen 
Wat gaan we doen? 
- Verbinding leggen tussen UWV Werkbedrijf en Arbeidsmobiliteitscentrum 
- De afdeling Samenleving dient het intensieve contact met het UWV Werkbedrijf en ACE te 

behouden en versterken 
Met wie gaan we dat doen? 
- UWV Werkbedrijf, ACE en de afdeling Samenleving 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Permanent 
Wat kost dit? 
- Inzet vanuit de afdelingen Samenleving en GO 
- Al meegenomen in de reguliere werkzaamheden van de afdelingen. 
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Maatregel 3: 
Verder versterken verbinding tussen onderwijs-onder nemers-overheid 
Doel van de actie 
- Opleiding sluit aan bij wensen arbeidsmarkt 
- Jongeren vinden makkelijker een baan 
Wat gaan we doen? 
- Overleg tussen onderwijs en ondernemers begeleiden en intensiveren 
- Organiseren van bijeenkomsten in het kader van de arbeidsmarkt  
- Afspraken tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen vastleggen 
Met wie gaan we dat doen? 
- Onderwijsinstellingen, Werkgeversservicepunt en bedrijfsleven (IKE, MKB en KHN) o.a. in 

kader van Werkplein 
Wanneer gaan we dat doen? 
- In 2010 nadere plannen uitwerken 
Wat kost dit? 
- Inzet vanuit de afdeling GO en Samenleving 
- Middelen te bezien aan de hand van definitieve planvorming 

 
Maatregel 4: 
Aandacht voor aanloopgebieden 
Doel van de actie 
- Versterken van het winkelcentrum 
- Onderscheidend vermogen van centrum behouden en versterken 
Wat gaan we doen? 
- De hoek bij de kruising van de Oude Bredaseweg en de Anna van Berchemlaan op een 

goede wijze tot ontwikkeling brengen 
- Actief sturen op mogelijkheden in de aanloopstraten  
- Actief ondersteunen van initiatieven in de aanloopgebieden 
Met wie gaan we dat doen? 
- MKB, KHN en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct wanneer zich mogelijkheden voordoen 
Wat kost dit? 
- Inzet vanuit de afdeling GO passend binnen huidige werkzaamheden 
- Ontwikkeling van de hoek bij de kruising van de Oude Bredaseweg en de Anna van Ber-

chemlaan dient de kosten te dekken 
 
Maatregel 5: 
Aandacht voor Etten-Leur Noord 
Doel van de actie 
- Versterken van het winkelcentrum Noord 
- Verbinden van nieuwe en oude ontwikkeling 
Wat gaan we doen? 
- Inrichting van de openbare ruimte laten bijdragen aan het versterken van de eenheid. 
- Intensief contact houden met ondernemers in het gebied en de ontwikkelaar van het nieuwe 

gedeelte onder meer door opnieuw oppakken van relatie met WINO 

Met wie gaan we dat doen? 
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- MKB, ontwikkelaars en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Inrichting van de openbare ruimte op het moment dat alle nieuwbouw en verplaatsingen 

uitgevoerd zijn. 

Wat kost dit? 
- Afhankelijk van definitieve maatregelen, te bezien binnen budget Structuurvisie Etten-Leur 

Noord 
 
Maatregel 6: 
Stadspromotie blijven bezien 
Doel van de actie 
- Etten-Leur bekend maken bij de inwoners van de regio 
- Versterken van het imago van de winkelstad Etten-Leur 
- Bezoek aan Etten-Leur vergroten 
Wat gaan we doen? 
- Etten-Leur actief naar buiten presenteren op het gebied van horeca, winkels, recreatieve en 

culturele voorzieningen.  
- Mogelijkheden bezien om mee te doen aan verkiezing Beste binnenstad. 
Met wie gaan we dat doen? 
- Stichting Winkelhart, MKB, KHN en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- 2010/2011 
Wat kost dit? 
- Uren op te nemen in reguliere werkzaamheden afdeling GO 
- Kosten voor verkiezing Beste Binnenstad circa €  20.000,- (werkbudget incl. aanmeldings-

kosten) waarvoor nader voorstel volgt 
 
Maatregel 7: 
Voorkomen leegstand en beschermen gevestigde voorzi eningen 
Doel van de actie 
- Tegen gaan van verloedering en verpaupering in het winkelcentrum en op de bedrijventer-

reinen 
- Bruikbaar houden van bestaande werk en winkellocaties 
- Snel de juiste ruimte beschikbaar kunnen stellen aan ondernemers die bedrijfsruimte zoeken 
Wat gaan we doen? 
- Leegstand blijven monitoren zodat bij de gemeente de leegstand bekend is en snel bedrijven 

naar mogelijke locaties kunnen worden doorgestuurd. 
- Op peil houden van het onderhoud aan de openbare ruimte. Door deze op peil te houden 

kan leegstand weer sneller worden ingevuld 
Met wie gaan we dat doen? 
- KvK, Rewin, MKB, IKE en ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct. 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet 
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Maatregel 8: 
Inbreiden, intensiveren en herstructureren 
Doel van de actie 
- Beperken van de uitgifte van nieuw bedrijventerrein 
- Bestaande terrein langer bruikbaar houden 
Wat gaan we doen? 
- Onderzoek opzetten naar inbreidingsmogelijkheden 
- Ruimtebehoefte bedrijvigheid blijven inventariseren 
- Aanpassen bestemmingsplannen 
Met wie gaan we dat doen? 
- Provincie, regio, KvK, IKE, MKB en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Continu. 
Wat kost dit? 
- In reguliere werkzaamheden opgenomen. 

 
Maatregel 9: 
Beperkte uitbreiding voor lokaal gebruik 
Doel van de actie 
- Beperken van de uitgifte van nieuw bedrijventerrein 
- Groei van bestaande bedrijvigheid mogelijk maken 
- Behouden bestaande bedrijvigheid 
Wat gaan we doen? 
- Nadere besluitvorming rondom de keuze locaties 
- Ruimtebehoefte bedrijvigheid blijven inventariseren 
Met wie gaan we dat doen? 
- KvK, IKE, MKB en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct. 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet uren 
 
Maatregel 10: 
Regionale opvang, indien toevoeging voor economisch e structuur 
Doel van de actie 
- Beperken van de uitgifte van nieuw bedrijventerrein 
- Versterken van de eigen productie- en werkgelegenheidsstructuur 
Wat gaan we doen? 
- Onderzoeken welke sectoren, werkgelegenheid, etc. van toegevoegde waarde is voor Etten-

Leur  
- Actualiseren kantorenvisie 
- Bepalen welk type bedrijven dan onder welke voorwaarden een plek kunnen krijgen in Etten-

Leur 
Met wie gaan we dat doen? 
- KvK, IKE, MKB en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- 2011/2012 
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Wat kost dit? 
- Onderzoekskosten liggen afhankelijk van de wensen en eisen tussen de  
    € 15.000 à € 20.000 (nader krediet te vragen) 
 
Maatregel 11: 
Regionale afstemming noodzakelijk 
Doel van de actie 
- Etten-Leur een duidelijke positie en rol geven binnen de regio 
- Mogelijk en onmogelijkheden op het gebied van aan te trekken bedrijven helder krijgen 
- Scholing op regionaal vlak afstemmen 
Wat gaan we doen? 
- Keuzes maken op welke sectoren Etten-Leur zich gaat richten 
- Actief meedenken over mogelijkheden voor de opvang van bedrijvigheid in Etten-Leur maar 

zeker ook in de regio 
Met wie gaan we dat doen? 
- SES, regio-gemeenten 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct. 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet 
 
Maatregel 12: 
Voortdurend stimuleren starters 
Doel van de actie 
- Nieuwe dynamiek blijven geven aan de bedrijvenmarkt in Etten-Leur 
- Creatieve, innovatieve en duurzame werkprocessen stimuleren 
- Leefbaarheid van wijken vergroten door werken aan huis te stimuleren 
Wat gaan we doen? 
- Startende ondernemers wijzen op de programma’s die lopen via onder andere de Kamer 

van Koophandel. 
- Koninklijke Horeca Nederland heeft i.s.m. Kamer van Koophandel speciale startersdagen 

voor horeca en bijbehorende startersbegeleiding. 
Met wie gaan we dat doen? 
- KvK, MKB en KHN 
Wanner gaan we dat doen? 
- Per direct 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet uren. 

 
Maatregel 13: 
Mogelijk maken van kennisontwikkeling en innovatie 
Doel van de actie 
- Concurrentiekracht van bedrijven in Etten-Leur op peil houden en/of vergroten 
- Realiseren van banen met een hoger opleidingsprofiel  
Wat gaan we doen? 
- Bestaande innovatie programma’s onder de aandacht brengen van ondernemers  
- De randvoorwaarden voor bedrijven faciliteren. Te denken valt aan goede infrastructuur, 

nutsvoorzieningen, vergunningen, etc. 
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Met wie gaan we dat doen? 
- KvK, Syntens, MKB, KHN en de ondernemers 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct starten met het onder de aandacht brengen van bestaande initiatieven bij de Ka-

mer van Koophandel en ondernemers 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet 
 
Maatregel 14: 
Opwaarderen accountmanagement 
Doel van de actie 
- Efficiënt en goed contact met het bedrijfsleven. 
Wat gaan we doen? 
- Vormgeven en uitlijnen van de taken van accountmanagement 
- Actieve benadering richting bedrijfsleven voortzetten en uitbreiden 
Met wie gaan we dat doen? 
- IKE, MKB en KHN 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct. 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet (te ramen uren ten koste van een actieve opstelling bij grond-

uitgifte (waar dat past bij lagere ambitie in uitgifte) 
 
Maatregel 15: 
Blijven bezien vergunningentraject 
Doel van de actie 
- Mogelijkheden bezien tot eenvoudiger en meer soepele vergunningverlening 
- Processen voor het bedrijfsleven versimpelen 
Wat gaan we doen? 
- Nader uitwerken van mogelijkheden tot verbetering, meer overleg met bedrijfsleven hierover 
- Instrueren medewerkers en afstemming met accountmanager 
- Apart traject voor horeca opnemen ivm specifieke vergunningen en hoge regeldruk 
- Versterken elektronische dienstverlening 
Met wie gaan we dat doen? 
- IKE, MKB en KHN 
Wanneer gaan we dat doen? 
- Per direct. 
Wat kost dit? 
- Bestaande budgetten en inzet 
 
9.2 Effecten op de sociaal economische structuur  
De voorgestelde maatregelen hebben direct dan wel indirect effect op de sociaal economische 
structuur van Etten-Leur. In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten van de voorge-
noemde maatregelen. 
 
 
 
Arbeidsmarkt 
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De maatregelen zijn er op gericht om inwoners van Etten-Leur snel aan een geschikte baan te 
helpen in hun directe woonomgeving. Op die manier kan naast de kwaliteit van leven in Etten-
Leur ook de kwaliteit van werken worden geleverd in hetzelfde gebied. Reisafstanden naar Bre-
da en Roosendaal zijn acceptabel en mogen geen belemmering zijn voor arbeidsparticipatie. 
 
De maatregelen zijn er verder op gericht om jongeren aan een geschikte baan te helpen en 
daarnaast bedrijven werknemers te bieden die qua opleiding aansluiten bij het bedrijfsproces. 
 
Voorzieningen 
Etten-Leur heeft de beschikking over een goed en uitgebreid voorzieningenpakket. De voorge-
stelde maatregelen zijn er op gericht dit pakket te behouden en versterken voor de inwoners 
van Etten-Leur.  
 
Door het hoge voorzieningen niveau is het voor de inwoners van Etten-Leur prettig wonen in de 
gemeente. Het is dan ook van belang dit niveau te waarborgen zodat ook in de toekomst men-
sen willen blijven wonen in Etten-Leur. 
 
Bedrijven 
Etten-Leur beschikt over een goede ruimte voor bedrijvigheid. Naar de toekomst toe moet goed 
gekeken worden hoe bestaande terreinen intensiever benut kunnen worden. Uitbreiding van 
bedrijventerrein areaal blijft echter een noodzakelijkheid om de basis die Etten-Leur nu heeft te 
behouden. 
 
Etten-Leur zal wel selectiever om moeten gaan met de aan te trekken bedrijven. Ruimte voor de 
eigen bedrijvigheid moet eigenlijk altijd geboden worden maar ruimte voor nieuwe bedrijven zal 
in afstemming met de regio worden geboden. Etten-Leur zal zich moeten richten op bedrijven 
die iets toevoegen aan Etten-Leur. Deze toevoeging kan op het gebied van arbeidsplaatsen, 
innovatie of sector zijn.  
 
Ruimtelijke vertaling 
De Etten-Leurse bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 zal de komende jaren nog toenemen 
maar de verwachting is dat in 2015 het aantal mensen in de leeftijd van 15 tot 65 zal liggen op 
het niveau van 2006. Hierbij is uitgegaan van een participatiegraad die blijft liggen rond de 
71,5% 
 
Tabel 9.1: ontwikkeling bevolking 
Jaar  Bevolking (leeftijd 15-65) Beroepsbevolking Participatiegraad  
2006 27.574 19.617 71,1% 
2008 27.887 20.000 71,7% 
2010 27.924 20.105 71,5% 
2015 27.310 19.663 71,5% 
 
Etten-Leur probeert het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente ongeveer op het niveau te hou-
den van de omvang van de eigen beroepsbevolking. In 2007 lag het aantal banen in de ge-
meente op 19.622. De huidige belangrijkste bedrijventerreinen in Etten-Leur zorgen voor een 
groot deel van de werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein 
(netto) ligt gemiddeld in Etten-Leur op 32,2. Hiermee blijft Etten-Leur achter op de regio West-
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Brabant. Voor de regio West-Brabant ligt het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen per netto hec-
tare bedrijventerrein op 42,14. 
 
Tabel 9.2: Verhouding arbeidsplaatsen - ha 
Terrein Bruto Netto Arbeidsplaatsen  Arbeid/Bruto Arbeid/Netto 
Vosdonk 337,0 272,0 9.051 26,9 33,3 
Attelaken 19,5 13,5 369 18,9 27,3 
Zwartenberg 19,0 16,5 292 15,4 17,7 
Totaal 375,5 302,0 9.712 25,9 32,2 
      
West-
Brabant 

4.543,3 3.583,7 151.000 33,2 42,1 

 
 

                                                      
4  Kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen West-Brabant, 2009 
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Afkortingen en definities 
 

SEB : Sociaal Economisch Beleidsplan 

DPO : Distributie Planologisch Onderzoek 

GVVP : Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 

SWOT-analyse : Analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
(Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) 

MKB : Midden- en Kleinbedrijf Etten-Leur 

KvK : Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland 

KHN : Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Etten-Leur 

HOV : Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

REAP : Regionaal Economisch Actie Plan 

REWIN : Regionaal Werkgelegenheidsinstituut 

BOM : Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

MVO : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

BOEL : Breda, Oosterhout en Etten-Leur 

ACE : Arbeidsmobiliteitscentrum Etten-Leur 

DTNP : Droogh Trommelen en Partners 

Wmo : Wet maatschappelijke ondersteuning 

WWB : Wet Werk en Bijstand 

NWW : Niet Werkende Werkzoekend 

BZW : Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie 

ZLTO : Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 

PSW : Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid 

AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

IKE : Industriële Kring Etten-Leur 

UWV : Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 

SER-ladder : Uitgangspunt bij uitbreidingsbehoefte van ondernemer : 
eerst kijken of de onderneming op zijn eigen locatie kan 
groeien, dan of hij naar een bestaand gebouw kan verhui-
zen, vervolgens pas gaan kijken naar een nieuwe locatie. 

Reële economie : De daadwerkelijke goederen- en dienstenstromen 

Hoogwaardige werkgelegenheid : Hoogwaardige werkgelegenheid zijn die functies waar hoge-
re opleidingen voor nodig zijn. 

Innovatieve werkgelegenheid : Innovatieve werkgelegenheid is die werkgelegenheid waarbij 
voortdurend wordt gestreefd naar innovatie van productie en 
of dienstverlening. 

Lokale bedrijvigheid : In Etten-Leur gevestigde bedrijven 

Beperkt regionale bedrijvigheid : Bedrijven afkomstig uit de nabij gelegen gemeenten in de 
regio 

 :  
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