De gemeenteraad van Etten-Leur heeft op de aangegeven data krachtens de
hiertoe in juli 1956 vastgestelde verordening besloten aan de onderstaande
personen het ereburgerschap toe te kennen vanwege hun uitzonderlijke
verdiensten voor deze gemeente:

Dr. Chr. J.M. Mol
Arts van 1917 tot 1968
Hij heeft zich als medicus pur sang uitzonderlijk ingezet op medisch en sociaal
gebied voor de regio West-Brabant. Als bestuurder in talrijke organisaties en
als Tweede Kamerlid (1946-1956) heeft hij vorm gegeven aan de totstandkoming van de moderne gezondheidszorg in Noord-Brabant. Grondlegger van
het Wit-Gele Kruis; een gezondheidszorgorganisatie met omvangrijke plaatselijke, provinciale en landelijke activiteiten.
28 februari 1956

J.P. Godwaldt
Burgemeester van 1952 tot 1960
Hij heeft zich als burgemeester uitzonderlijk ingezet voor de industriële ontwikkeling in dit gebied, de ontplooiing van bijzondere activiteiten op cultureel en
sociaal gebied in de plaatselijke gemeenschap, de gemeentelijke stedenbouwkundige vormgeving en het scheppen van een aantrekkelijk woonklimaat in de
gemeente Etten-Leur.
14 januari 1960

Mr. F.J.M. Houben
Burgemeester van 1977 tot 1987
Hij heeft het ambt van burgemeester van deze gemeente op zeer waardige
wijze vervuld. Door zijn deskundigheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen,
democratische instelling en de goede contacten met andere overheden zijn er
grote projecten in deze gemeente gerealiseerd, zoals de tracévaststelling
omleiding Rijksweg en de verbouwing van de voormalige Nederlands
Hervormde kerk tot raadzaal. Hij is zeer betrokken geweest bij activiteiten
op economisch, sociaal en cultureel gebied en op het terrein van Ruimtelijke
Ordening en Milieu.
6 april 1987

Drs. M.J.H. van de Ven
Burgemeester van 1988 tot 1999
Hij heeft zich als burgemeester uitzonderlijk ingezet voor de relaties met het
plaatselijke bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een goede sociale
en open instelling naar alle bevolkingsgroepen, actief betrokken bij tal van
maatschappelijke activiteiten, die het plaatselijke verenigingsleven ten goede
kwamen. Stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking hebben zijn speciale
belangstelling en betrokkenheid gehad.
21 december 1998

B.M.A. Josten
Gemeentesecretaris van 1982 tot 2000
Hij heeft als gemeentesecretaris getoond te beschikken over bijzonder goede
leidinggevende en organisatorische eigenschappen, inzicht en gevoel voor
bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen alsmede een
grote sociale inzet voor de plaatselijke gemeenschap. Daarnaast heeft hij
zich zeer verdienstelijk gemaakt voor een groot aantal maatschappelijke
organisaties.
28 februari 2000

drs. J.A.M. van Agt
Burgemeester van 1999 – 2008
Hij heeft zich uitzonderlijk ingezet voor de ontwikkeling van deze gemeente en
de economische ontwikkeling in het bijzonder. Mede daardoor is Etten-Leur in
zijn periode als burgemeester een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel bedrijven gebleken waardoor de werkgelegenheid is gegroeid. Ook zijn er mede
door zijn deskundigheid, gedrevenheid en doorzettingsvermogen vele activiteiten ontplooid op cultureel en maatschappelijke terrein. Onder zijn bezielende
leiding heeft de gemeente Etten-Leur vele ereblijken en nominaties behaald.
26 mei 2008

