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De geomorfologische structuur van Etten-Leur wordt 

gekarakteriseerd door de overgang tussen het 

noordelijke lager gelegen, vlakke gebied met klei en 

veenafzettingen en het zuidelijke, hoger gelegen 

glooiende dekzandgebied. De structuur is ontstaan over 

een zware kleilaag die zo’n half miljoen jaar geleden 

gevormd werd en slechts op enkele meters diep zit. In 

deze kleilaag zijn grote noord-zuid lopende dalen 

uitgespleten die ook nu nog de golvingen in het terrein 

bepalen. Op de zware kleilaag is door de wind een laag 

dekzand afgezet, waardoor de noord-zuid gerichte 

beekdalen werden afgedamd. Deze ruggen van 

dekzand zijn nog grotendeels herkenbaar als donken in 

het huidige landschap. Na de jongste ijstijd werd er in 

de laagten van het terrein veen gevormd wat later deels 

is afgegraven voor de turfwinning. Naar het 

zuidwesten loopt het gebied steeds verder op, waarbij 

de golvingen in het landschap een hoogte bereiken van 

9 tot 10 meter + NAP. In het noordoosten bevinden 

zich aardkundig waardevolle gebieden als Zwermlaken 

en het natuurreservaat De Berk.  

Bijlage 1: Beeld van het buitengebied Etten-Leur 

Hoe kunnen we het buitengebied van Etten-Leur omschrijven? Om een beeld van het buiten-

gebied te kunnen vormen, zijn gegevens over de bevolkingsopbouw, leefbaarheid, woning-

voorraad en voorzieningen op een rijtje gezet. Ze vormen samen het beeld van het buiten-

gebied. Daarnaast is in dit hoofdstuk informatie verwerkt die we gekregen hebben tijdens een 

rondleiding door het buitengebied met bewoners.  

 

 

1.1. Typering buitengebied Etten-Leur 

Korte historie van Etten-Leur 

Etten-Leur is een West-Brabantse gemeente met 

41.022 inwoners (CBS, 2008). De gemeente maakt 

deel uit van de stadsregio Breda en bestaat uit de kern 

Etten-Leur en het daar om heen liggende buitengebied. 

Etten-Leur ontleent zijn naam aan de twee plaatsen 

van waaruit de gemeente is ontstaan: Etten en Leur. 

Etten was vroeger een kleine agrarische nederzetting 

op een donk. Het dorp Leur is ontstaan op de grens 

van het klei- en veengebied als gevolg van de 

turfwinning. Het is een oost-west gerichte nederzetting 

aan de Korte en Lange Brugstraat.  

 

Van oorsprong zijn beide kernen betekenisvol in de 

land- en tuinbouw en daarbij ook in de handel en nijverheid. Tot halverwege de twintigste eeuw 

waren dit welvarende agrarische dorpen. Met het in gang zetten van de industriële ontwikkeling 

in de periode 1950-1960, ontstaat er een omschakeling in het type werkgelegenheid van 

overwegend agrarisch naar een meer industrieel georiënteerd karakter. De groei van de 

werkgelegenheid gaat gepaard met de aanzienlijke uitbouw van de kern. Er ontstaan in een 

relatief kort tijdsbestek nieuwe wijken aan de randen van Etten en Leur en ook het 

voorzieningenpakket breidt steeds meer uit. Rond 1968 zijn de dorpen volledig aan elkaar 

vastgegroeid.  

 

Tot 1999 liep de Rijksweg A58 tussen Breda en Roosendaal dwars door Etten-Leur. Inmiddels 

is deze snelweg verplaatst en ligt deze ten zuiden van deze plaats. Op de plek van de oude 

rijksweg is een nieuw stadshart ontstaan met een ruim voorzieningenaanbod. Het buitengebied 

van de gemeente Etten-Leur is gevarieerd en heeft diverse functies (agrarisch, recreatie, 

natuur, toerisme etc.).   
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Ligging 

In het buitengebied van Etten-Leur wonen bijna 2.200 inwoners. Het is op te delen in twee 

delen: noord en zuid. Deze twee delen zijn onderverdeeld in 10 buurtschappen
1
, waarvan er vijf 

in het noorden liggen en vijf in het zuiden.  
 
Het noordelijk buitengebied 

De rivier de Mark begrenst de gemeente 

Etten-Leur in het noorden. In dit meest 

noordelijke punt ligt industriegebied Zwarten-

berg. Langs de rivier de Mark ligt een 2 tot 3 

kilometer brede strook van beemden, een klei- 

en veengebied met graslanden. In dit 

laaggelegen gebied zijn door dijkdoorbraken 

wielen (poelen) ontstaan in het landschap. 

Doordat er veel grasland is, biedt het noorde-

lijk kleigebied vooral plaats aan melkvee-

houderij.  

In het overgangsgebied van klei naar zand 

bevinden zich aardkundig waardevolle 

gebieden als Kelsdonk, Zwermlaken en het 

natuurreservaat De Berk. Verder vinden we 

daar veel vaarten die zorgen voor de 

waterafvoer van het gebied en die vroeger 

dienden om afgestoken turf af te voeren. De 

straten in het gebied lopen parallel aan deze 

vaarten en zijn daarom vooral noord-zuid 

georiënteerd. 

In het noordelijke deel van het centrale zandgebied overheerst de agrarische functie. Het gaat 

dan vooral om vollegronds- en  glastuinbouw. Verder fungeert het gebied tussen Etten-Leur en 

Breda, waar zich onder meer de Liesbos bevind, als soort overgangsgebied. Er bevinden zich 

daar vooral agrarische functies zoals melkveehouderij, tuinbouw en glastuinbouw.  

 

In het noordelijk gebied bevinden zich de volgende buurtschappen: D’n Donk, De Haansberg, 

de Bremberg, Attelaken, en Bankenstraat e.o. Deze buurtschappen variëren in grootte. Zo is de 

Bremberg is bijvoorbeeld een min of meer zelfstandige plaats geweest. Verder ligt in het meest 

noordelijke punt van de gemeente Etten-Leur de buurt Zwartenberg. In deze buurt wonen 18 

gezinnen.  

 

 

                                                      
1
 Een buurtschap is een bewoonde plaats die niet officieel is aangemerkt als een woonplaats. 

Afbeelding 1.1. Gemeente Etten-Leur. Grondsoortenkaart 

 
Bron: Structuurvisie Plus 2020 (bewerking Companen). 
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Het zuidelijk buitengebied 

Het karakter van het zuidelijk buitengebied 

is anders dan dat van het noordelijk 

buitengebied, omdat het een hoger 

gelegen gebied is. Het zuidelijk 

buitengebied bestaat uit een glooiend 

dekzandgebied met diverse agrarische 

functies (glas- en vollegrondstuinbouw, 

melkveebedrijven en in beperkte mate 

intensieve veehouderij) en verspreid 

liggende boscomplexen.  

Ook hier bevinden zich, net als in het 

noordelijke gebied, veel vaarten zoals de 

Vossenbergse en Brandsche Vaart. 

Momenteel zorgen deze vaarten voor de 

waterafvoer en zijn het beoogde onder-

delen van ecologische verbindingszones. 

Verder ligt in de meest zuidelijke punt van de gemeente het natuurgebied landgoed de Pannen-

hoef.  

Er liggen in het zuidelijk buitengebied vijf buurtschappen: D’n HiL, Grauwe Polder, Hilsebergen, 

Zundertseweg / Klappenberg en Zandspui.  

Afbeelding 1.2 Luchtfoto noordelijk en oostelijk buitengebied  

 

Bron: Google Maps. 

Afbeelding 1.3. Gemeente Etten-Leur. Luchtfoto zuidelijk buitengebied  

 

Bron: Google Maps. 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Wie wonen er? 

Hoe is de bevolking samengesteld in Etten-Leur en in het bijzonder het buitengebied? Welke 

leeftijdsopbouw zien we? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen tijd voorgedaan en 

wat kunnen we voor de toekomst verwachten? In deze paragraaf brengen we in beeld wie er 

wonen.  

 

 

 

 

 

 

Veel gezinnen, relatief minder vergrijzing 

Het buitengebied telde in 2008 2.188 inwoners, dit is 5,5% van de totale bevolking van de 

gemeente. De inwoners van het buitengebied zijn verdeeld over 790 huishoudens.  

 
Figuur 1.1.  Gemeente Etten-Leur. Verdeling huishoudens Buitengebied Etten-Leur, gemeente Etten-Leur, Noord-

Brabant & Nederland. 2008 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Eenpersoonshuishouden

Huish. zonder kinderen

Huish. met kinderen

Nederland Noord-Brabant Etten-Leur Buitengebied Etten-Leur
 

Bron: CBS (bewerking Companen). 

 

De volgende punten vallen op:  

• In het buitengebied wonen veel gezinnen: bijna de helft van alle huishoudens.  

• Met 15% zijn er relatief weinig eenpersoonshuishoudens in het buitengebied. 

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• De sociale controle in het buitengebeid is groot. Behoud dit.  

• In enkele gevallen is er onbegrip tussen mensen die al hun hele leven in het buitengebied wonen 

en werken en mensen van elders (import). Versterk het begrip tussen beide bevolkingsgroepen.  

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• Het buitengebied staat niet op zichzelf. Kans: leg verbindingen tussen de plaats Etten-Leur en het 

buitengebied door functies waar inwoners van het dorp ook gebruik van kunnen maken, 

bijvoorbeeld een theetuin. Het versterken van de recreatie draagt hier aan bij. De gemeente heeft 

daarin al een eerste stap gezet door het aanleggen van een goed fietspadennetwerk voor 

recreatief fietsverkeer.  

• De rust is typerend voor het buitengebied. De kunst is om dit te behouden en te versterken. 

Daarbij moet je wel zorgen voor activiteiten die ervoor zorgen dat het gebied niet ‘doodbloedt’. 
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Dit blijkt ook uit de gemiddelde huishoudengrootte. Deze ligt met 2,8 boven het landelijke 

gemiddelde. In de afgelopen jaren is de gemiddelde huishoudengrootte wel gedaald. In de 

toekomst zet deze trend zich waarschijnlijk door.  

 
Tabel 1.1. Gemeente Etten-Leur. Gemiddelde huishoudengrootte 2008 

Nederland 2,2 

Noord-Brabant 2,3 

Gemeente Etten-Leur 2,4 

Buitengebied Etten-Leur 2,8 

Bron: CBS (bewerking Companen). 

 

Buitengebied Etten-Leur: ontgroening en toekomstige vergrijzing 

De vergrijzing is één van de factoren die leidt tot een dalende huishoudengrootte. In de 

volgende grafiek is de leeftijdsopbouw van het buitengebied vergeleken met die van de 

gemeente Etten-Leur als totaal (kern en buitengebied), Noord-Brabant en Nederland.  

 
Figuur 1.2.  Gemeente Etten-Leur. Leeftijdsopbouw buitengebied Etten-Leur, gemeente Etten-Leur, Noord-Brabant en 

Nederland, 2008 

 

Bron: CBS (bewerking Companen). 

 

Opvallend hierbij is: 

• De groep onder de 25 jaar ligt qua omvang boven het landelijk gemiddelde. Wel is de groep 

25-34 jarigen relatief klein. Reden voor dit laatste kan zijn dat jongeren wegtrekken uit het 

buitengebied vanwege werk of een betaalbare woning.  

• In het buitengebied wonen veel mensen in de leeftijdscategorie 45-64 jaar.  

• De groep bewoners die ouder is dan 75 jaar is, in vergelijking met de totale gemeente 

Etten-Leur (inclusief het buitengebied), hoger. Dit kan duiden op een effectieve mantelzorg 

uit de directe omgeving. Verder is de groep 85+-ers kleiner dan die in heel Nederland. 

Mensen die dagelijks professionele zorg nodig hebben zijn aangewezen op de kern Etten-

Leur.  

 

 

 

1.3. Leefbaarheid in het buitengebied  

Leefbaarheid is een lastig begrip. Maar toch weet bijna iedereen wat ermee bedoeld wordt. 

Contact tussen bewoners, woonomgeving, overlast, veiligheid. Allemaal zaken die de leef-

0  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

<25 

25-34 jaar 

35-44 jaar 

45-54 jaar 

55-64 

65-74 

75-84 

85+ 

Buitengebied Etten-Leur Gemeente Etten Leur Noord-Brabant Nederland 

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• In het buitengebied zijn bijna geen voorzieningen voor ouderen. Het is de vraag wat de buurt-

schappen kunnen betekenen voor ouderen.  
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baarheid van een omgeving bepalen. Hoe staat het met de leefbaarheid in het buitengebied? In 

november 2007 heeft de gemeente Etten-Leur voor de tweede maal een enquête gehouden 

over leefbaarheid en veiligheid, de Burgerpeiling. Het betrof een schriftelijke vragenlijst waaraan 

een representatief aantal van de inwoners van 18 jaar en ouder heeft deelgenomen. De 

belangrijkste resultaten hiervan hebben we in deze paragraaf verwerkt.  

 

Bewoners: actief en betrokken 

Ondanks dat in het buitengebied bewoners op grotere afstand van elkaar wonen, voelen de 

bewoners uit het buitengebied zich meer betrokken bij de buurt dan de gemiddelde inwoner van 

de gemeente Etten-Leur. Verder zetten zij zich vaker actief in om de buurt te verbeteren en is 

de sociale controle groter.  

 
Figuur 1.3. Gemeente Etten-Leur. Betrokkenheid bij buurt 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Actief geweest om buurt te
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Verantwoordelijk voor
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Sociale controle in eigen

buurt

Gemeente Etten-Leur Buitengebied
 

Bron: Enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2007. 
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Veiligheid: relatief weinig vervelende voorvallen en misdrijven in het buitengebied 

Bewoners in het buitengebied voelen zich over het algemeen iets veiliger dan de gemiddelde 

bewoner van de gemeente Etten-Leur. Zij hebben vooral minder last van rondhangende 

jongeren. Verder ligt het aantal inbraken en bedreigingen hoger dan gemiddeld in de gemeente 

Etten-Leur.  
 
Figuur 1.4. Gemeente Etten-Leur. Vervelende voorvallen en misdrijven per woongebied  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vernieling van en aan auto's

Inbraak in woningen

Overlast van groepen jongeren

Overlast door burenlawaai

Vernieling bushokjes,telefooncellen e.d

Dronken mensen op straat

Geweldpleging

Bedreiging

Gemeente Etten-Leur Buitengebied
 

Bron: Enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2007. 
 

Bij de prioritering van problemen geven de respondenten aan dat zij inbraak in woningen als 

belangrijkste probleem zien. Verder is opvallend dat de meeste respondenten aangeven dat er 

in het buitengebied geen wijkagent werkzaam is of dat zij die niet kennen. Mensen ervaren dit 

als een gemis.  

 

 

 

 

 

¹  Grondgebied van de gemeente Rucphen en Zundert. 

²  Grondgebied van de gemeente Breda, onder beheer van Staatsbosbeheer. 

 

Verbeterpunten: netheid en verkeer 

Inwoners van het buitengebied beoordelen de verlichting en het onderhoud en netheid van de 

openbare weg minder goed dan gemiddeld in Etten-Leur. Volgens de respondenten zou het 

netjes houden van de openbare ruimte en het onderhoud van het openbare groen prioriteit 

moeten hebben.  

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• Tot 2006 bestond er een  overkoepelende organisatie Buurtbeheer Buitengebied Etten-Leur 

(BBEL) die namens de tien buurtschappen als gesprekspartner functioneerde.  Het is jammer dat 

die is opgeheven. Nu praten bewoners alleen individueel met de gemeente als er een probleem is.  

• De gemeente moet serieuzer omgaan met klachten van bewoners. Goede communicatie is daarbij 

erg belangrijk.  

• In het buitengebied heerst onder een aantal bewoners een bezwaarcultuur. Zij tekenen bezwaar 

aan, maar weten niet waarom.  

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• In dit gebied zijn plekken waar ongewenste activiteiten plaatsvinden. Het gaat dan om 

parkeerplaats de Bak¹ waar drugsrunners elkaar ontmoeten. Verder fungeert het Liesbos² als een 

ontmoetingsplaats voor homo’s.   
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Tabel 1.2.  Gemeente Etten-Leur. Percentage buurt over algemeen schoon en netjes en specifieke plekken met 

rommel/ zwerfafval 

 % buurt over algemeen 

schoon 

% specifieke plekken met rommel 

Gemeente Etten-Leur 82% 46% 

Buitengebied 67% 59% 

Bron: Enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer 

Uit de Burgerpeiling blijkt dat er in het buitengebied sprake is van een aantal onoverzichtelijke 

kruispunten. Verder zien bewoners het aantal aanrijdingen en snelheidsovertredingen als een 

probleem.  

 
Figuur 1.5. Gemeente Etten-Leur. Verkeerskundige problemen in de buurt 

Bron: Enquête Leefbaarheid en Veiligheid 2007. 
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Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• De huidige infrastructuur sluit niet aan op het type voertuigen dat er gebruik van maakt. De wegen 

zijn bijvoorbeeld vaak te smal voor vrachtwagens of kunnen de zware ladingen ervan niet aan. 

Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties.   

• Langs smalle wegen zijn afzonderlijke fietspaden gewenst.  

• Zorg ervoor dat sluiproutes van en naar Etten-Leur beperkt worden. Hier rijden automobilisten 

vaak te hard.  

• Het onderhoud van wegen kan beter. 

 

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• In het buitengebied wordt veel afval gedumpt en is er veel zwerfafval. Dit komt waarschijnlijk door 

het afvalbeleid van de gemeente. In de gemeente Etten-Leur moeten bewoners betalen voor het 

storten van afval. Niet iedereen wil of kan dit. Daarom dumpen sommigen hun afval in het 

buitengebied.  
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1.4. Wonen in het buitengebied 

 

In het buitengebied staan zo’n 850 woningen, voornamelijk koopwoningen (89%).  

 

Vooral ruime, vrijstaande koopwoningen 

Het overgrote deel van de woningen bestaat uit vrijstaande woningen (94%), de rest zijn 

hoekwoningen en tweekappers. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in het buitengebied 

(€ 478.000) is meer dan twee keer zo hoog dan de gemiddelde woningwaarde van de 

gemeente Etten-Leur als totaal (€ 227.000).  

In maart 2009 stonden er op www.funda.nl 17 woningen te koop in het buitengebied van Etten-

Leur. Dit is 2% van de totale woningvoorraad. Alle woningen die op dat moment te koop 

stonden, zijn vrijstaande woningen met een gemiddeld woonoppervlak van ruim 200m². De 

perceeloppervlakte varieerde van 400m² tot 14.000m². De gemiddelde vraagprijs voor de 

woningen was € 689.000. Opvallend is dat driekwart van de woningen langer dan 6 maanden 

te koop stond.  

 

 

 

 

 

Huurwoningen: alleen particulier bezit 

Ruim 90 woningen zijn huurwoningen. Woonstichting Etten-Leur (WEL) bezit geen huur-

woningen in het buitengebied. Het zijn woningen die particulieren verhuren. Ook deze huur-

woningen zijn vooral vrijstaande woningen (90%). De overige tien procent bestaat uit twee-

kappers en hoekwoningen.  

 

Beperkte nieuwbouw: Landgoederen en bedrijfswoningen 

In het buitengebied van Etten-Leur kunnen we slechts een beperkt aantal nieuwe woningen 

verwachten. Beleidsmatig zijn alleen agrarische bedrijfswoningen en landgoedwoningen toe-

gestaan. Bij dat laatste kunnen we denken aan nieuwbouwproject Landgoed Schuitvaart. Naar 

verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure eind 2010 afgerond en kan er daarna gestart 

worden met de bouw van 7 landhuizen.  
 

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• In het buitengebied zijn onvoldoende betaalbare woningen voor jongeren (starters). Ook is er 

nauwelijks geschikt woningaanbod voor alleenstaanden.   
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Afbeelding 1.4. Gemeente Etten-Leur. Landgoed Schuitvaart. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Parklaan Landschapsarchitecten & Google Maps (Bewerking Companen). 

 

Het landgoed waarin deze woningen worden ontwikkeld is 30 hectare groot. De bedoeling is dat 

er een landgoed met woningen ontstaat aansluitend bij de omgeving. Vergelijkbare projecten 

zijn voorzien in de omgeving Moerdijkse Postbaan (landgoed Ganzenweide; ontwikkeling met 

name voorzien op grondgebied van Breda) en in de omgeving van de Hoge Bremberg 

(landgoed De Bremberg; tussen noordelijk deel Hoge Bremberg en het Liesbos).  

 

 

1.5. Voorzieningen en werkgelegenheid in het buitengebied 

 

Voorzieningen 

Het onderstaande kader geeft een overzicht van veel gebruikte voorzieningen. Wanneer deze 

voorziening niet in het buitengebied aanwezig is, hebben we dit aangegeven. In de bijlage is 

deze lijst verder uitgewerkt.  

 

N637 

Etten-Leur 
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Voor onderwijs, commerciële voorzieningen en horeca zijn de bewoners van het buitengebied 

aangewezen op de kern Etten-Leur en omliggende dorpen en steden. Opvallend is de grote 

diversiteit aan verenigingen in het buitengebied en het ontbreken van dagelijks noodzakelijke 

voorzieningen in het buitengebied zelf. Het is echter wel gebruikelijk dat voorzieningen zich in 

de kern concentreren en bovendien conform het locatiebeleid van de gemeente Etten-Leur. 

Voor de meeste voorzieningen zijn de bewoners van het buitengebied daarom vanzelfsprekend 

aangesproken op de kern.  
 
 
Afbeelding 1.5. Gemeente Etten-Leur. Activiteiten van verenigingen in het buitengebied 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische voorzieningen 

• Tandarts, huisartsenpost, e.d. bevinden zich in de kern Etten-Leur.  

 

Onderwijs 

• In de kern Etten-Leur zijn 14 basisscholen. Verder zijn er 2 middelbare scholen en een ROC.  

• Kinderdagverblijven bevinden zich in de kern Etten-Leur 

 

Commerciële voorzieningen / winkels 

• Dagelijkse boodschappen: aangewezen op de kern Etten-Leur 

• Niet dagelijkse boodschappen: kledingzaken, bibliotheek e.d. in kern Etten-Leur maar ook in Breda en 

Roosendaal. 

• Dienstverlening: kapper, schoenmaker e.d. in de kern Etten-Leur 

 

Verenigingen 

• Verenigingen sport: wandelverenigingen, toer- en wielerclub, motor- en bromfietsclub, ruitervereniging en 

paardensport, schiet-, parachutistenvereniging. 

• Verenigingen overig: carnavalsverenigingen, vogelvereniging, hondenvereniging, buurtschappenvereniging 

(10), jeugd- en jongerenwerk, vrouwenvereniging.  

• Voor overige verenigingen zoals toneelvereniging en voetbalvereniging is men op de kern Etten-Leur 

aangewezen. 

• Er zijn geen kerken en andere geloofsschappen in het buitengebied, wel zijn er christelijke plattelands-

verenigingen 

 

Horeca en recreatieve voorzieningen 

• Horeca: kern Etten-Leur en andere omliggende steden 

• Recreatief: minicamping/kampeerboerderij (2), kaasboerderij, ijsboerderij en wijngaard. 

 

Vervoer 

• NS-station in de kern van Etten-Leur 

• Buslijnen door het buitengebied in de richtingen Breda, Roosendaal, Zevenbergen en Zundert 

• Etten-Leur wordt via de rijkswegen A58 en A16 goed ontsloten in de richting van Rotterdam, Utrecht, 

Eindhoven, Vlissingen en Antwerpen. 
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Ontwikkeling agrarische bedrijven 

Er zijn op dit moment ongeveer 210 agrarische bedrijven in het buitengebied. Ongeveer 2,2% 

van de beroepsbevolking van Etten-Leur is werkzaam in de landbouw, bosbouw of visserij. Dit 

is iets boven het percentage van Noord-Brabant (16%). Melkrundveehouderij, vollegronds-

tuinbouw en glastuinbouw zijn de belangrijkste agrarische bezigheden in het buitengebied. 

Een knelpunt in de agrarische bedrijvigheid vormt de teruggang van het aantal bedrijven en 

daarmee het aantal vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Aandachtspunten daarbij zijn het 

streven naar agrarisch hergebruik, maar ook het zoeken naar mogelijkheden en randvoo-

waarden voor niet-agrarisch hergebruik. De overblijvende agrarische bedrijven zoeken het 

vooral in schaalvergroting, intensivering, verbreding en/ of nevenactiviteiten. Het doel daarbij is 

het vinden van het juiste evenwicht tussen het bieden van mogelijkheden tot bedrijfs-

ontwikkeling enerzijds en het respecteren van de bestaande natuur- en landschapswaarden 

anderzijds.  

 

 

 

 

 

 

Buitenlandse seizoensarbeiders 

Belangrijke sectoren in Etten-Leur zijn onder andere de vollegrondstuinbouw en de glastuin-

bouw. In deze sector werken naast de ondernemers zelf en de mensen in vaste dienst uitzend-

krachten, waaronder buitenlandse seizoensarbeiders. De werkgevers zijn zelf verantwoordelijk 

voor de huisvesting van deze seizoensarbeiders. Zij worden nu vaak gehuisvest in stacaravans 

of omgebouwde bedrijfsgebouwen. Over het algemeen ervaren zowel worden hier weinig 

problemen mee ervaren.  

 

Niet-agrarische bedrijvigheid: onder andere recreatie en toerisme  

Er bevinden zich in het buitengebied 20 niet-agrarische bedrijven. Het gaat hier onder andere 

om kleinschalige recreatie en toerisme. Te denken valt aan de twee kampeerboerderijen (de 

Menmoerhoeve en de Bellehoeve). Aan deze campings zijn ook recreatieve voorzieningen 

gekoppeld, zoals boerengolf en paardrijden. Andere bezienswaardigheden zijn een kaas-

boerderij, een wijnboerderij en een ijsboerderij.  

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden voor recreatie 

Er zijn verschillen in de mogelijkheden voor recreatie. Het buitengebied van Etten-Leur is vooral 

geschikt voor extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen, fietsen en varen. Langs de 

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• In het buitengebied is geen centrale plek om elkaar te ontmoeten. De meeste bewoners zijn lid 

van een buurtschap en hebben geen behoefte aan een eigen plek in hun buurt. Maar misschien 

hebben jongeren wel behoefte aan een centrale ontmoetingsplek.  

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• Zorg voor een goede balans tussen recreatie, natuur en landbouw.   

• De groep bewoners die in de agrarische sector werkt, wordt kleiner. Hier kun je op inspelen door 

bijvoorbeeld de recreatieve sector uit te breiden.  

Tijdens de rondleiding met de kopgroep: 

• Mensen die van buiten komen (import), moeten rekening houden met het karakter van dit gebied. 

Zij mogen mensen die er al wonen niet belemmeren in hun bedrijfsvoering en eventuele 

uitbreiding en modernisering van hun bedrijf.  
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drukkere verbindingswegen liggen vrijliggende fietspaden en er is een fietsknooppunten-

netwerk. Ook zijn er wandelroutes uitgezet door de natuurgebieden Kelsdonk / Zwermlaken en 

Strijpen / De Berk. Ook natuurgebied De Pannenhoef met haar vennen, bossen en heide biedt 

volop mogelijkheden voor wandelen. Voor waterrecreatie vormen de Westpolderplas met de 

passanten- en jachthaven De Turfvaart en de rivier De Marke geschikte gebieden. Recent is het 

project De Groene Schakel gerealiseerd: een natuur- en landschapszone met ook mogelijk-

heden voor wandelaars en fietsers.  

Een andere ontwikkeling is de aanleg van een golfbaan met paviljoen in het gebied tussen 

Hoge Vaartkant-Hoge Bremberg-Hilsebaan. Waarschijnlijk eind 2010 rondt de gemeente hier-

voor de bestemmingsplanprocedure af en kan met de aanleg worden gestart. 
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Bijlage 2: Verenigingen en voorzieningen in het 
buitengebied 

• Kaasboerderij ’t Vaartje, Hoge Vaartkant 24, tel. 0765012702  

• IJsboerderij, Hoge Bremberg 33, tel. 0765014750  

• Kampeerboerderij De Bellehoeve, Bellendreef 16, Etten-Leur, tel. 0765010649  

• Kampeerboerderij De Menmoerhoeve, Zundertseweg 66, Etten-Leur, tel. 0765961602. 

• Camping Liesbos, Liesdreef 40, Breda, tel. 0765143514. 

• Ponysportvereniging Concordia Florebit Sprundelsebaan, 261 4876 ND Etten-Leur, tel. 

0765033916 

• Friesche Carrouselgroep Etten-Leur, Klappenberg 2 4873 NN Etten-Leur, tel. 0765033916 

• Etten-Leurse Bromfietsvrienden, Achterste Monnikenland 50 4741 GB Hoeven, tel. 

0165503404 

• Noord Katholieke Plattelands Jongeren Etten-Leur, Haansberg 58 4874 NL Etten-Leur, tel. 

0765020089 

• Kinderkoor De Hartegalen, Middelvaart 8 4715 ES Rucphen, tel. 06 28657234 

• Katholieke Plattelands Jongeren Etten, Korte Brugstraat 39 4871 XP Etten-Leur, tel. 

0654697591 

• Wijn- en aspergeboerderij De Santspuy, Zandspui 45 4873 LZ Etten-Leur, tel: 0765264230 

• Parachutistenvereniging 

• Melkveebedrijf De Kleine Meeren, Hellegatweg 31, 076-52183358 

• Paling – en meervankwekerij Lupa Aquacultuur, Hoge Bremberg 24, 076-5012974 

• Paprikakwekerij Biemans, Liesstraat 97, 076-5310549 

• Paardenmelkerij Edelweiss, Hanekinderstraat 9, 076-5024078 
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Bijlage 3:  Verslag bewonersavond zuid  

Woont u naar uw zin in het buitengebied van Etten-Leur? Moet dit gebied vooral blijven zoals 

het is? Of ziet u bepaalde dingen liever veranderen? Hoe is de bereikbaarheid met de fiets of 

de auto? Voelt u zich veilig? Allemaal onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de bewoners-

avond voor het buitengebied zuid van de gemeente Etten-Leur. De bewonersavond is 

onderdeel van een traject dat uiteindelijk leidt tot een concreet en uitvoerbaar leefbaarheidsplan 

voor het buitengebied van Etten-Leur. Bureau Companen helpt de gemeente met het opstellen 

van een dergelijk plan.  

 

Grote belangstelling voor de leefbaarheid 

De bewonersavond voor het zuidelijk buitengebied vond plaats in het Munnikenheidecollege te 

Etten-Leur. De foto’s in dit verslag zijn tijdens deze bijeenkomst genomen. De gemeente Etten-

Leur is verheugd met de grote opkomst van bewoners uit het buitengebied tijdens de bewoners-

avond: maar liefst 74. Daarnaast was er een vertegenwoordiging van de gemeente Etten-Leur 

en van bureau Companen aanwezig. Ook woonde een viertal kopgroepleden de avond bij. De 

kopgroep bestaat uit een aantal bewoners die op verschillende punten in het traject om te 

komen tot een leefbaarheidsplan de bevolking van het buitengebied vertegenwoordigen. Bijna 

alle buurtschappen zijn in de kopgroep vertegenwoordigd.  

 

Een beeld van het zuidelijk buitengebied 

Wethouder Schouw gaf de aftrap voor de bewonersavond buitengebied 

zuid. Hij benadrukte namens de gemeente het belang van het 

leefbaarheidplan. Vervolgens werd aan de hand van een presentatie een 

beeld van het zuidelijk buitengebied geschetst. Voor deze presentatie zijn 

diverse gegevens, onder andere van de gemeente en het CBS, op een rij 

gezet. Ook is gebruik gemaakt van de informatie die de leden van de 

kopgroep (een vertegenwoordiging van bewoners) tijdens een rondleiding 

op 6 april 2009 hebben gegeven aan de gemeente en bureau 

Companen. Gedurende deze rondleiding hebben de bewoners mooie en 

minder mooie plekken in het buitengebied laten zien.  

 

Een aantal leden van de kopgroep heeft de thema’s uit de presentatie kort toegelicht. Het ging 

om: 

• Samen leven 

• Wonen en woonomgeving 

• Verkeer en veiligheid 

• Werken, natuur en recreatie 

 

De gemeente Etten-Leur stelt de presentatie die tijdens 

de bewonersavond is gegeven beschikbaar op haar 

website: www.etten-leur.nl 

 

Na het fluitje op zoek naar de beste ideeën  

Tijdens het tweede gedeelte van de avond zijn de 

aanwezigen zelf in groepen van vier tot acht personen 

aan de slag gegaan. Hiervoor kregen zij vier vragen voorgelegd: 
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• Welke ideeën heeft u om het samen leven te verbeteren? 

• Wat is er nodig om van jong tot oud prettig te kunnen blijven wonen? 

• Waar en hoe moet de (verkeers)veiligheid verbeteren? 

• Heeft u tips voor een beter samengaan van landbouw, natuur en recreatie? 

Elke groep kreeg per vraag een kwartier de tijd. Als de tijd om was, klonk een fluitje en ging de 

voorzitter op zoek naar de beste ideeën.  

 

Wat zijn de uitkomsten? 

De uitkomsten van de bewonersavond vatten we in het vervolg van dit verslag samen aan de 

hand van de vier eerder genoemde thema’s (samen leven, wonen en woonomgeving, verkeer 

en veiligheid en werken, natuur en recreatie).  

 

Samen leven 

In dit thema staat de verbetering van samen leven 

centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

verschillende groepen bewoners op een zo prettig 

mogelijke manier met elkaar kunnen samenleven? In 

ieder geval door begrip te tonen voor elkaar en een 

ander te respecteren. De bewoners vinden over het 

algemeen dat het samenleven in het buitengebied 

goed is. Dat iedereen elkaar helpt, vinden zij erg 

belangrijk. Een aantal problemen zorgt er echter voor 

dat de balans verstoord wordt:  

• In het buitengebied zijn er veel onderlinge contacten en er is sprake van een grote sociale 

controle. Wel zijn er de laatste jaren veranderingen opgetreden in de onderlinge 

verhoudingen tussen de bewoners. Nieuwe bewoners zijn niet altijd bekend met dingen die 

gebruikelijk zijn in het buitengebied en daardoor kunnen er spanningen ontstaan. Het 

advies van de bewoners is dan ook een goede introductie voor bewoners die nieuw zijn in 

het buitengebied. Op die manier ‘burgeren’ nieuwe bewoners sneller in. De bewoners zien 

dit als een taak voor de buurt en de buurtverenigingen. Verder denkt een aantal bewoners 

die lid zijn van een buurtschap dat er wellicht onder bewoners die daar (nog) niet bij zijn 

aangesloten, behoefte is aan een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats. Zo’n plek is ook 

bruikbaar voor activiteiten die niet vanuit de buurtschappen georganiseerd worden. 

Bijvoorbeeld voor de bridgeclub of activiteiten van het ouderenwerk.  

 

• Ondanks de grote sociale controle in het buitengebied is vereenzaming onder oudere 

bewoners een probleem. Hiervoor dragen de bewoners als oplossing aan dat het probleem 

geïnventariseerd moet worden en dat er vervolgens een wijkverpleegkundige een bezoek 

brengt aan ouderen die kampen met eenzaamheid. Verder verhoogt een goed openbaar 

vervoersnetwerk in het buitengebied (de buurtbus) de mobiliteit van ouderen en kan 

daarmee vereenzaming (deels) tegen gaan. 

  

• Verder geven de bewoners aan dat de communicatie tussen de gemeente en de bewoners 

beter kan. Bewoners vinden dat het contact met de gemeente soms moeizaam gaat en dat 

niet altijd duidelijk is welke afdeling waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat dan vooral om 

meldingen van afvaldumpingen en graffiti.  

Als oplossing noemen de bewoners het herinvoeren van een overkoepelend overlegorgaan 

tussen de buurtschappen en de gemeente (Buurtbeheer Buitengebied Etten-Leur (BBEL)). 
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Wel moet de gemeente er dan op letten dat ook bewoners die geen lid zijn van een 

buurtvereniging hierbij worden betrokken.  

 

• Het buitengebied is het visitekaartje van de gemeente en daar mag zij best in investeren, 

vinden de bewoners. Zij ergeren zich vooral aan het zwerfafval in het buitengebied. Dit komt 

de uitstraling van dit gebied niet ten goede. Het probleem met afvaldumpingen wordt 

volgens de bewoners grotendeels veroorzaakt doordat inwoners van de gemeente Etten-

Leur slechts een beperkte hoeveelheid afval gratis mogen afgeven bij de milieustraat en 

voor extra afval moeten betalen voor het afvoeren ervan. Dit in tegenstelling tot omliggende 

gemeenten zoals Breda. Het advies is dan ook 

om het wegbrengen van afval gratis te maken. 

Ook helpt het om: 

• De bermen kort te maaien. 

• Regels scherper te handhaven. Hierbij 

hoort een actieve wijkagent die ook 

overtredingen opspoort. 

• Extra afvalbakken te plaatsen, vooral voor 

recreanten  

• Beter te overleggen met ondernemingen 

die zorgen voor de meeste overlast. Het gaat dan bijvoorbeeld om McDonald’s.  

• Schooljeugd in te zetten om afval op te ruimen 

 

Wonen: van jong tot oud 

In het buitengebied wonen weinig jongvolwassenen (24 tot 36-jarigen). Dit komt onder andere 

omdat er onvoldoende betaalbare woningen zijn voor deze doelgroep. Veel bewoners willen 

graag dat deze woningen er wel komen. Zijn noemen hiervoor de volgende oplossingen: 

• het splitsen van woningen 

• mogelijkheden om stallen om te bouwen tot woningen.  

• Kangoeroewoningen 

Ook betere mogelijkheden voor kinderopvang kunnen het buitengebied aantrekkelijker maken 

voor jongeren.  

 

Voor ouderen geldt dat er meer mogelijkheden moeten komen om dicht in de buurt van hun 

familie te wonen (aanleunen). Dit komt de mantelzorg ten goede. De gemeente kan dit 

ondersteunen door de regels omtrent het (ver)bouwen ten behoeve van mantelzorg daar waar 

mogelijk soepeler te maken. Tenminste als het ervoor zorgt dat ouderen bij hun kinderen 

kunnen gaan wonen.  

 

Naast de eerder genoemde punten zorgen ook de volgende ideeën voor een aantrekkelijker 

buitengebied om in te wonen:  

• Verbeter de infrastructuur die gericht is op 

communicatie (internet, telefonie etc.) in het 

buitengebied door het mogelijk maken van 

een snelle verbinding met het internet.  

• Zorg voor een goede brandveiligheid. 

Breng daarvoor onder andere de water-

putten en brandkranen in het buitengebied 

goed in kaart.  
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• Betere controle en signalering op drugsrunners, onder andere bij de Kogelvanger. Dit zorgt 

voor een veiliger gevoel.  

• Huisvest seizoensarbeiders in boerenschuren die geschikt gemaakt zijn voor bewoning, in 

plaats van op campings. Dit is veel comfortabeler voor deze werknemers. 

• Behoudt het open karakter van het buitengebied. Dit doe je onder andere door het gebied 

niet vol te bouwen en kassen en woningen af te schermen met houtwallen.  

 

Verkeer en veiligheid 

Veel mensen vinden verkeer en veiligheid een belangrijk onderwerp. In sommige gevallen 

vinden zij de verkeerssituatie zo onveilig dat kinderen niet over straat kunnen. Een oplossing ligt 

in het handhaven van verkeersregels en de controle daarop. Hiervoor is een belangrijke taak 

weggelegd voor de wijkagent. Specifiek moet hij of zij dan ook letten op recreatief verkeer: 

buggy’s van de plaatselijke jeugd, (cross)motoren en wielrenners.  

 

Verder kunnen de volgende maatregelen zorgen voor een verbeterde verkeersveiligheid:  

• Voldoende handhaving van de maximum snelheid. Vooral ’s nachts is er sprake van veel 

snelheidsovertredingen.  

• Het instellen van zones waar motorvoertuigen maximaal 60 kilometer per uur mogen rijden. 

Voorwaarde is dan wel dat er voldoende toezicht moet zijn. Voorbeelden van plekken waar 

een dergelijke zone kan komen zijn: N637 (Rijsbergseweg), Schuitvaartjaagpad en de 

Zundertseweg. 

• Het plaatsen van fysieke barrières die helpen om de snelheid te beperken. Het gaat dan 

niet om verkeersdrempels, maar wel om wegversmallingen en dichtere begroeiing langs de 

weg.  

• Het verwijderen van drempels. Deze barrières zijn nadelig voor hulpdiensten en zwaar 

verkeer en bovendien zorgen ze voor trillingen en geluidsoverlast voor omwonenden. 

Voorbeelden van plekken waar drempels voor overlast zorgen: de Hilsebaan en dan vooral 

op de kruising Bremberg / Hilsebaan.  

• Zorgen voor gescheiden fietspaden langs drukke wegen. Verder is beter onderhoud van 

fietspaden gewenst. Er zijn vooral problemen op de volgende plekken: 

− Zundertseweg: dit fietspad eindigt nu bij de gemeentegrens met Zundert. 

− De slinger in het fietspad op de Zundertseweg tussen de Koekoekstraat en de 

Vossenbergsestraat zorgt voor een onoverzichtelijke situaties. 

− Op een aantal fietspaden in het buitengebied steken putdeksels gevaarlijk uit. 

− Fietspad Rijsbergseweg: de betonranden tussen het fietspad en de weg zorgen nu voor 

een onveilige vangrail. 

− Op de kruising Klappenberg / Schuitvaartjaagpad is de wegbelijning voor fietsers 

onduidelijk.  

• De voorrangsregelingen op rotondes duidelijker aangeven. 

• Eventueel een nieuwe rotonde op de t-splitsing Vosdonk bij het verlaten van de A58 vanuit 

Roosendaal. 

• Extra afslag van A58 Etten-Leur richting Bollenstraat. Hierdoor zal er minder verkeer uit het 

centrum in het buitengebied komen. 

• Aanpakken van onoverzichtelijke kruisingen. Bijvoorbeeld door deze kruisingen beter 

zichtbaar te maken met blokmarkeringen en door de bermen rondom deze verkeerssituaties 

te maaien. Het gaat onder andere om de volgende kruisingen: Zundertseweg / Sprundelse-

baan, Hoogstraat / Moerdijkse Postbaan. 
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• Goed nadenken over het plaatsen van straatverlichting. De meningen hierover verschillen 

namelijk. De één vindt dat verlichting zorgt voor meer veiligheid en een ander stoort zich 

eraan vanwege lichtvervuiling. Plekken waar extra straatverlichting gewenst is: tussen 

Schuitvaartjaagpad nr. 171 en aansluiting Zundertseweg en langs het fietspad Zundertse-

weg.  

• Veranderen van de verkeersspiegel op de kruising Hilsebaan / Hoge Vaartkant  

• Plaatsen van grastegels in de berm naast smalle wegen. Dit is tevens een oplossing voor 

zwaar verkeer. Door middel van grastegels verbreed je de weg.  

• Verder moeten er maatregelen getroffen worden die zwaar verkeer en sluipverkeer 

ontmoedigen. Vooral op de Zandspui, maar bijvoorbeeld ook op de Moerdijkse Postbaan.  

 

Werken, natuur en recreatie 

Het buitengebied moet aantrekkelijker worden voor natuur en recreatie zonder dat daarbij de 

oorspronkelijke bedrijvigheid, de agrarische sector, wordt belemmerd. Het verdwijnen van de 

agrarische sector zorgt volgens veel bewoners voor een verstoring van de balans in het 

buitengebied. Daarom moet de gemeente deze sector zoveel mogelijk steunen. Dit kan onder 

andere door de opgelegde beperkingen te minimaliseren.  

Verder heeft beter onderhoud van de bestaande natuur een hogere prioriteit dan het creëren 

van nieuwe natuur. Natuur kan namelijk ook voor overlast zorgen. De bewoners denken hierbij 

onder andere aan de paddenpoelen die een broedplaats zijn voor muggen en ongedierte. Ook 

het Jacobskruiskruid zorgt voor overlast, omdat het slecht is voor paarden en andere zoog-

dieren.  

 

Niet alle bewoners zijn het ermee eens dat de rol van de agrarische sector groter moet worden. 

Zij vinden dat de gemeente deze sector juist meer moet concentreren, zodat er grotere groene 

zones ontstaan. In ieder geval moet een eventuele uitbreiding in de omgeving passen.  

 

Verder is duurzaamheid voor veel mensen een belangrijk begrip. Omdat een windmolenpark 

zorgt voor geluidsoverlast en landschapvervuiling, zien zij dit het liefst in de vorm van zonne-

energie.  

 

Voor veel agrarische bedrijven is recreatie een belangrijke aanvullende inkomstenbron 

geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verkoop van streekproducten. De bewoners zien dit 

als een positieve ontwikkeling. Vandaar dat zij pleiten voor een centraal verkooppunt voor de 

verkoop van streekproducten. Dit kan bijvoorbeeld het VVV-agentschap zijn in stedelijk Etten-

Leur. Andere ideeën om het buitengebied aantrekkelijker te maken voor recreatie zijn: 

• Het stimuleren van erfbeplanting, te denken valt aan houtwallen rond kassen. Agrariërs 

moeten dan wel gecompenseerd worden voor het grondverlies. Verder kan de provincie 

hier ook een rol in spelen. 

• In het buitengebied is veel natuur aanwezig. Het is belangrijk om dit goed te onderhouden 

voordat de gemeente nieuwe natuur ontwikkelt. Kleine landschappelijke elementen kunnen 

wel worden versterkt.  

• Industrie moet uit het buitengebied worden geweerd.  

• Ruiterroutes moeten worden uitgebreid, zodat deze ook toegankelijk zijn voor aan-

gespannen paarden.  

• Wandelroutes door het landschap heen, ook over privéterreinen. Vraagstelling combineren 

met educatie (bv. kinderboerderij, imkers, rondleiding agrarische bedrijven in combinatie 

met fietsroutes). 
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• Meer prullenbakken voor recreanten.  

• Een kinderboerderij. 

 

Hoe verder? 

De gemeente Etten-Leur en bureau Companen verwerken uw opmerkingen en ideeën in een 

concept leefbaarheidsplan. Dit leggen we voor aan de kopgroep, de wethouder, beleids-

ambtenaren en maken hiervan vervolgens een concreet en uitvoerbaar plan. In het najaar van 

2009 willen we dit plan met u bespreken en eventueel komen tot een prioritering van de 

voorgenomen maatregelen. U krijgt hiervoor van ons een uitnodiging. 
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Bijlage 4:  Verslag bewonersavond noord  

Woont u naar uw zin in het buitengebied van Etten-Leur? Moet dit gebied vooral blijven zoals 

het is? Of ziet u bepaalde dingen liever veranderen? Hoe is de bereikbaarheid met de fiets of 

de auto? Voelt u zich veilig? Allemaal onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de 

bewonersavond voor het buitengebied noord van de gemeente Etten-Leur. De bewonersavond 

is onderdeel van een traject dat uiteindelijk leidt tot een concreet en uitvoerbaar leefbaar-

heidsplan voor het buitengebied van Etten-Leur. Bureau Companen helpt de gemeente met het 

opstellen van een dergelijk plan.  

 

Grote belangstelling voor de leefbaarheid 

De bewonersavond voor het noordelijk buitengebied vond plaats in het Turfschip te Etten-Leur. 

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt tijdens deze bijeenkomst. De gemeente is verheugd met de 

grote opkomst van bewoners uit het buitengebied: maar liefst 67. Daarnaast was er een 

vertegenwoordiging van de gemeente Etten-Leur en van bureau Companen aanwezig. Ook 

woonde een viertal kopgroepleden de avond bij. De kopgroep bestaat uit een aantal bewoners 

die op verschillende punten in het traject om te komen tot een leefbaarheidsplan de bevolking 

van het buitengebied vertegenwoordigen. Bijna alle buurtschappen zijn in de kopgroep 

vertegenwoordigd.  

 

Een beeld van het noordelijk buitengebied 

Wethouder Schouw gaf de aftrap voor de bewonersavond buitengebied noord. Hij benadrukte 

namens de gemeente het belang van het leefbaarheidsplan. Vervolgens werd aan de hand van 

een presentatie een beeld van het noordelijk buitengebied geschetst. Voor deze presentatie zijn 

diverse gegevens, van het CBS en van de gemeente, op een rij gezet. Ook is gebruik gemaakt 

van de informatie die de leden van de kopgroep (een vertegenwoordiging van bewoners) tijdens 

een rondleiding op 6 april 2009 gaven aan de gemeente en bureau Companen. Gedurende 

deze rondleiding hebben de bewoners mooie en minder mooie plekken in het buitengebied 

laten zien.  

 

Een aantal leden van de kopgroep hebben de thema’s uit de presentatie kort toegelicht. Het 

ging om: 

• Samen leven 

• Wonen en woonomgeving 

• Verkeer en veiligheid 

• Werken, natuur en recreatie 

 

De gemeente Etten-Leur stelt de presentatie die tijdens de bewonersavond is gegeven 

beschikbaar op haar website: www.etten-leur.nl 

 

Na het fluitje op zoek naar de beste ideeën  

Tijdens het tweede gedeelte van de avond zijn de aanwezigen zelf in groepen van vier tot acht 

personen aan de slag gegaan. Hiervoor kregen zij vier vragen voorgelegd: 

• Welke ideeën heeft u om het samen leven te verbeteren? 

• Wat is er nodig om van jong tot oud prettig te kunnen blijven wonen? 

• Waar en hoe moet de (verkeers)veiligheid verbeteren? 

• Heeft u tips voor een beter samengaan van landbouw, natuur en recreatie? 
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Elke groep kreeg per vraag een kwartier de tijd. Als de tijd om was, klonk een fluitje en ging de 

voorzitter op zoek naar de beste ideeën.  

 

Wat zijn de uitkomsten? 

De uitkomsten van de bewonersavond vatten we in het vervolg van dit verslag samen aan de 

hand van de vier eerder genoemde thema’s (samen leven, wonen en woonomgeving, verkeer 

en veiligheid en werken, natuur en recreatie).  

 

Samen leven 

In het buitengebied van Etten-Leur wonen verschillende groepen bewoners naast elkaar. Door 

begrip te tonen voor elkaar en een ander te respecteren, kunnen deze groepen prima naast 

elkaar wonen en leven. Over het algemeen lukt dit volgens de bewoners goed. 

Vooral dat iedereen elkaar helpt, vinden de bewoners belangrijk. Daarnaast is het onderlinge 

contact en de daarmee samenhangende sociale controle kenmerkend voor het buitengebied. 

Dit moet in ieder geval worden behouden. Het organiseren van meer gezamenlijke activiteiten, 

zoals een jaarlijkse buurtborrel of een nieuwjaarsreceptie, kan hier aan bijdragen en is ook een 

goede manier om kennis te maken met nieuwe bewoners.  

 

Op het gebied van samen leven spelen de volgende problemen: 

 

• Vereenzaming (vooral van ouderen) is een 

probleem in het buitengebied. Een oplossing is 

dat bewoners elkaar beter informeren, bij-

voorbeeld via e-mail, over hun persoonlijke 

situatie. Ook een inventarisatie van het 

probleem en daar aan gekoppelde huis-

bezoeken door een (opnieuw aangestelde) 

wijkverpleegkundige dragen bij aan een 

oplossing.   

 

• Dumpen van afval en zwerfafval. Bijna alle aanwezige bewoners zien dit als een groot 

probleem. Zij vinden dat er te weinig plekken in Etten-Leur zijn waar afval naar toe gebracht 

kan worden en dat de kosten daarvan te hoog zijn. Het storten van afval gratis maken, kan 

een oplossing voor het (zwerf)afvalprobleem zijn. Verder vinden bewoners dat er meer 

controle moet komen op fietsers en bedrijven als de McDonalds als het gaat om het laten 

slingeren van afval. Als laatste oplossing noemt een aantal aanwezigen het openen van 

een kliklijn.   

 

• Een aantal plekken in het buitengebied waar homo’s elkaar ontmoeten, zorgen voor 

overlast. Het gaat dan onder andere om het bankje bij de Laakse Vaart en in het Liesbos. 

Op deze plekken is meer controle van de politie nodig.  

 

Het samen leven kan, volgens de bewoners, verder verbeteren door:  

• Herstel van het contact tussen de gemeente en de buurtschappen. In aanloop hiernaar 

zullen de buurtschappen ook met elkaar in gesprek moeten.  

• Het organiseren van gezamenlijke activiteiten (ook voor bewoners uit de kern Etten-Leur). 

Dit versterkt de samenhang. Een financiële bijdrage voor de betrokken buurtschappen 

vanuit de gemeente is dan wel welkom.  
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• Het stimuleren van de oprichting van nieuwe buurtschappen.  

• Een beter begrip tussen bewoners en de gemeente. Het gaat dan vooral om het op een 

constructieve manier verwerken van klachten van bewoners uit het buitengebied door de 

gemeente.   

• De oprichting van een steunpunt voor mensen met problemen. De gemeente kan dan van 

hieruit optreden als buurtbemiddelaar.  

 

Wonen: van jong tot oud 

Zowel voor ouderen als voor jongeren is het lastig om in het buitengebied te blijven wonen. 

Jongeren missen hier vooral betaalbare woningen, terwijl ouderen behoefte hebben aan meer 

zorg(voorzieningen) in de buurt. Het bouwen van meergeneratiewoningen kan hier een 

oplossing voor zijn. Deze woningen maken het inwonen van ouderen bij hun kinderen 

makkelijker, waardoor de gemeente mantelzorg stimuleert. Bovendien maakt dit het wonen voor 

starters betaalbaarder.  

Verder vindt een aantal aanwezigen dat de gemeente Etten-Leur de regels voor het inwonen 

van ouders bij kinderen daar waar mogelijk moet versoepelen.  

 

Vooral voor starters en seizoensarbeiders kan het verbouwen van bestaande panden, 

bijvoorbeeld schuren, tot appartementen (zie figuur 1) een oplossing vormen voor het tekort aan 

betaalbare woningen. Op deze manier blijven jongeren in het buitengebied en dit komt de 

leefbaarheid zeker ten goede.  

 
Figuur 1. Het creëren van starterswoningen op een erf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het buitengebied staat een aantal panden al lange tijd leeg. Een aantal aanwezigen vindt het 

goed als deze onder anti-kraak vallen. Wel moet er dan vanuit de buurt contact onderhouden 

worden met deze nieuwe bewoners. Ook vinden sommigen het goed als er speciale anti-kraak 

panden komen voor senioren. Niet iedereen ziet deze manier van het bewoonbaar houden van 

panden als een oplossing. Vooral bewoners van de Bankenstraat e.o. zien deze manier van 

wonen het liefst verdwijnen.  

 

Verkeer en veiligheid 

Veel mensen vinden verkeer en veiligheid een belangrijk onderwerp dat bij de gemeente 

prioriteit moet hebben. Klachten die hiermee te maken hebben, moet de gemeente zo snel en 

goed mogelijk proberen op te lossen.  

 

Oude Situatie Nieuwe Situatie 
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Vooral snelheidsovertredingen in het verkeer zijn een probleem. Dit kan de gemeente volgens 

de bewoners oplossen door het instellen van zones waar 60 of zelfs 30 kilometer per uur 

gereden mag worden. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente deze zones inricht met 

passende snelheidsbeperkende maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van 

drempels en verkeerssluizen. Op de volgende plekken, en dan vooral in de avonduren, rijden 

bestuurders van motorvoertuigen vaak te hard: de Lage Vaartkant, de Attelakenseweg, de 

Boutweg, Lage Donk en de Bankenstraat. 

  

Ook de toename van zwaar verkeer in het buitengebied is een probleem. Tegenover de 

uitbreiding en aanleg van bedrijvigheid en industrie staan nu te weinig aanpassingen in het 

bestaande wegennet. Bijvoorbeeld op de Bankenstraat kunnen de vrachtauto’s de bocht niet op 

een normale manier nemen. Een ringweg voor bestemmingsverkeer kan ervoor zorgen dat de 

overlast van zwaar verkeer op kleine landweggetjes afneemt. Wel moeten we daarbij opmerken 

dat niet iedereen een voorstander is van een dergelijke rondweg.  

Naast de aanleg van een ringweg is het voorkomen van sluipverkeer door het noordelijk 

buitengebied gewenst. Een idee is om alleen bestemmingsverkeer toe te laten door 

bijvoorbeeld aan de Elshoutweg een landbouwsluis te maken. Een kanttekening hierbij is wel 

dat niet alle landbouwvoer- en werktuigen zo’n sluis kunnen passeren. 

 

De bewoners in het buitengebied zijn voor het gebruik van voorzieningen grotendeels 

afhankelijk van de kern Etten-Leur. De fietspaden naar deze voorzieningen zijn volgens de 

aanwezigen onveilig. Dit komt onder andere doordat op deze plekken geen gescheiden 

fietspaden zijn. Het inhalen van fietsers door automobilisten leidt in die gevallen tot gevaarlijke 

situaties. Daarom pleiten de bewoners voor gescheiden fietspaden. In ieder geval langs de 

Hoevenseweg, de Liesbosweg, Lage Donk, de Bankenstraat en de Attelakenseweg. Deze 

paden moeten dan ook toegankelijk zijn voor scootmobielen en driewielers. Uitstekende tegels, 

steile hellingen etc. zijn in dit geval zeer ongewenst.  

 

Vooral voor ouderen in het buitengebied is goed openbaar vervoer erg belangrijk. Op dit 

moment is dit niet toereikend, met name in het buurtschap Zwartenberg. Daarom willen 

bewoners graag een op afroep beschikbare buurtbus. Deze bus heeft een vaste route en kan 

indien nodig, op verzoek van een bewoner, naar een bepaald adres rijden. Hierbij kan 

bijvoorbeeld sms-alert ingezet worden.  

  

Andere punten op het gebied van verkeer en veiligheid die genoemd zijn:  

• Beter onderhoud van sloten en bermen gewenst. Het gaat dan onder andere om goed 

maaien, het verwijderen van maaisel en laaghangende takken (bijvoorbeeld kruising 

Schuilenburg / Moerdijkse Postbaan) en molsgaten. Verder moet de gemeente zorgen voor 

een goede afwatering en onderhoud van wildspiegels.  

• Op kruispunten als de Liesbosweg / Lage Vaartkant en Deurnestraat / Elshoutweg zorgen 

zachte bermen voor gevaarlijke situaties.   

• Eerder strooien bij gladheid. Vooral voor fietsers die tussen het zware verkeer rijden, 

leveren gladde wegen zeer gevaarlijke situaties op. Strooi verder op de gescheiden fiets-

paden.  

• Beter onderhoud van wegen. Vooral zwaar vrachtverkeer zorgt voor gaten in de weg 

(bijvoorbeeld kruispunt Liesbos / Moerdijkse Postbaan). De gemeente moet zorgen voor 

een wegdek dat bestand is tegen zware voertuigen.   

• Inventariseren van plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is.  
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• Nieuwe rotondes gewenst op de volgende kruispunten: Lage Donk / Hoevenseweg, 

Bankenstraat / Hoevenseweg, Lage Donk / Achter Boerkens. 

• Meer surveillance en controle door de politie gewenst. 

 

Werken, natuur en recreatie 

Velen vinden dat rust, ruimte en natuur de belangrijkste waarden van het buitengebied zijn. 

Deze waarden moeten behouden blijven en daar waar mogelijk moet de gemeente  inzetten op 

een kwaliteitsverbetering ervan. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van meer mogelijkheden 

voor natuur en recreatie.  

 

De agrarische bedrijvigheid is een belangrijk onderdeel van het buitengebied en dit moet zo 

blijven. Wel komt duidelijk naar voren dat de bewoners de agrarische sector niet over een kam 

scheren met industrie. Industrie is in het buitengebied ongewenst.  

 Agrariërs hebben geen probleem met meer mogelijkheden voor natuur en recreatie, maar het 

moet niet ten koste gaan van hun bedrijfsvoering. Daarom zijn duidelijker grenzen tussen natuur 

en agrarische bedrijven gewenst, zonder deze in de ruimte te versnipperen. Dit kan door een 

duidelijke visie voor het buitengebied te maken. De meningen zijn verdeeld over de mate van 

belangrijkheid van natuurwaarden in deze visie.  

 

Veel aanwezigen vinden het belangrijk dat agrariërs en bewoners elkaar beter begrijpen. Dit 

kan door het leggen van verbindingen tussen deze twee groepen. Initiatieven waarbij bewoners 

een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij agrarische bedrijven, bijvoorbeeld ‘kom in de 

kas’, dragen daar aan bij. Verder juichen veel bewoners een betere samenwerking tussen 

landbouw, natuur en recreatie toe. Wanneer daarbij de nadruk gelegd wordt op kleinschalige 

bedrijvigheid, zorgt dit ervoor dat huisgebonden beroepen behouden blijven. Het is daarbij de 

taak van de gemeente om onder andere de volgende activiteiten mogelijk te maken en te 

stimuleren: 

• Verkoop van landbouwproducten aan huis.  

• Het opzetten van een centraal verkooppunt voor landbouwproducten in het buitengebied.  

• Ateliers en theetuinen aan huis.  

• Wandelroutes combineren met mogelijkheden voor educatie. Hiervoor is onder andere extra 

bewegwijzering nodig. De gemeente merkt hierbij op dat het wel moet passen in de 

provinciale landschapsverordening.  

• Het maken van dwarsverbindingen tussen de vele noord-zuid routes. Dit kan door over 

perceelgrenzen van boeren te gaan. Voor de recreanten gaat er dan een hele nieuwe 

wereld open.  

• Skeelerroutes door het buitengebied aanleggen of fietspaden beter geschikt maken om op 

te skeeleren. 

• Zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Dit kan door bijvoorbeeld Schotse Hooglanders in 

natuurgebieden uit te zetten, het aanleggen van kikkerpoelen, en varkens buiten laten 

scharrelen.   

• Het creëren van meer groen rondom de kassen en het beperken van de lichtvervuiling van 

kassen.  

• Het gebruiken van meer biologische verdelgingmiddelen.   

• Het ontplooien van nieuwe activiteiten zoals: kanoverhuur op de Laakse Vaart, huifkar-

tochten
2
 en een kinderboerderij.  

                                                      
2
 De Bellehoeve biedt al huifkartochten aan.  
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• Inzetten op het beter onderhouden en toegankelijker maken van de bestaande natuur. 

Vooral in het Liesbos.  

 

Hoe verder? 

De gemeente Etten-Leur en bureau Companen verwerken uw opmerkingen en ideeën in een 

concept leefbaarheidsplan. Dit leggen we voor aan de kopgroep, de wethouder, beleids-

ambtenaren en maken hiervan vervolgens een concreet en uitvoerbaar plan. In het najaar van 

2009 willen we dit plan met u bespreken en eventueel komen tot een prioritering van de 

voorgenomen maatregelen. U krijgt hiervoor van ons een uitnodiging. 
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Bijlage 5:  Punten die tijdens de bewonersavonden 
noord en zuid zijn genoemd 

Punten die tijdens de bewonersavonden zijn genoemd 

 

Samen leven 

 

Prioriteit hebben: 

1. Meer wederzijds begrip gewenst tussen mensen die al lang in het buitengebied wonen en 

nieuwkomers. Daarbij moeten de agrariërs voldoende ruimte krijgen. Door nieuwe buren te 

introduceren in de buurtschappen en meer voorlichting te geven over het wonen in het 

buitengebied, zorg je voor meer onderling begrip. Verder vergroot je dit begrip door 

bewoners de gelegenheid te geven om boerenbedrijven te bezoeken.  

2. Ondersteun de buurtverenigingen financieel.  

3. Organiseer (in ieder geval) jaarlijks een overleg tussen de gemeente en de buurtschappen. 

Tijdens dit overleg kunnen bewoners de ontwikkelingen in het buitengebied samen met de 

gemeente bekijken.  

 

Overige punten zijn: 

 

Tevredenheid over het samen leven 

Een groep bewoners vindt dat het samen leven in het buitengebied op dit moment goed is. Zij 

willen deze situatie behouden door zo weinig mogelijk te veranderen. Bewoners vinden het 

vooral positief dat mensen voor elkaar klaar staan. Verder waarderen zij de onderlinge sociale 

controle.   

 

Sociale aspecten 

• Organiseer meer activiteiten voor bewoners van het buitengebied (ook voor mensen die 

geen lid zijn van een buurtschap). De buurtschappen kunnen dit ook zelf doen. Bijvoorbeeld 

door jaarlijks een buurtborrel of een barbecue te organiseren. Stimuleer verder activiteiten 

die zowel voor jong als oud zijn.  

• Sta kleinschalige schuurfeesten voor jongeren toe.  

• Nodig als buurtschap nieuwe bewoners persoonlijk uit voor een bijeenkomst, bijvoorbeeld 

de nieuwjaarsreceptie. 

• Een groep bewoners vindt dat een centrale ontmoetingsplek in het buitengebied niet nodig 

is, omdat er voldoende sociale contacten zijn via de buurtverenigingen / buurtschappen. 

Een andere groep vindt dit wel wenselijk, vooral voor bewoners die geen lid zijn van een 

buurtvereniging of buurtschap. 

• Richt daar waar nodig nieuwe buurtschappen op.  

• Stimuleer het dat buurtschappen gaan samenwerken.  

• Informeer elkaar over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over ziekte. Dit kan ook per e-mail.  

• Kondig activiteiten die in de kern Etten-Leur plaatsvinden ook aan in het buitengebied.  

• Richt een steunpunt op waar mensen met problemen terecht kunnen. Dit moet wel 

laagdrempelig zijn.  
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• Inventariseren hoeveel ouderen in het buitengebied eenzaam zijn en deze groep bewoners 

vervolgens een bezoek brengen. Ook een wijkverpleegkundige kan hier een grote rol in 

spelen, evenals het uitbreiden van buurtzorg.  

• Om de bestaande sociale controle te versterken, is een actievere wijkagent gewenst. 

• Door het landschap open te houden door niet teveel nieuwe woningen te bouwen en natuur 

te ontwikkelen, blijft een goede sociale controle mogelijk.  

 

Contact tussen de gemeente en bewoners  

• Zorg ervoor dat je als gemeente contact hebt met de bewoners die anti-kraak wonen. 

Verder is het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat de anti-kraak woningen goed 

onderhouden worden.  

• Zorg er als gemeente voor dat je door bewoners aangegeven problemen zo goed mogelijk 

oplost.  

• Richt de BBEL opnieuw op. Hiervoor is wel betrokkenheid van bewoners (en buurt-

schappen) nodig.  

• Ruim als gemeente  zwerfafval niet pas na een telefoontje van bewoners op. Regelmatig 

opruimen van rommel is beter.  

• Er is onduidelijkheid onder de bewoners over bij welke gemeente ze zaken als zwerfafval 

en graffiti kunnen melden. Is de Pannenhoef bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de 

gemeente Etten-Leur of van Zundert? Verbeter verder de samenwerking tussen de 

gemeente Etten-leur en Breda.  

• Communiceer goed met bewoners. Nu is de informatie over het bestemmingsplan niet voor 

iedereen duidelijk en dit zorgt voor onrust.  

 

Wonen: van jong tot oud 

 

Prioriteit hebben: 

1. Maak ‘inwoning’ van ouders bij hun kinderen makkelijker. Hiervoor zouden de regels voor 

het realiseren van kleine woningen naast bestaande woningen versoepeld moeten worden. 

Ook het realiseren van mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen kan een oplossing 

zijn.  

2. Perk de hoeveelheid zwerfvuil in. Dit kan bijvoorbeeld door het afvalbeleid aan te passen 

(storten van grofvuil gratis maken) en het oprichten van een kliklijn waar bewoners mensen 

kenbaar kunnen maken die afval dumpen. Ook vinden bewoners het een idee om 

scholieren afval op te laten ruimen. Hier hoort ook een voorlichting bij over zwerfafval op 

scholen. De wijkagent kan hier een rol in spelen. Andere manieren om zwerfafval tegen te 

gaan: 

a. De bermen kort maaien en zo houden.  

b. Betere en actieve handhaving door de wijkagent 

c. Meer afvalbakken, vooral voor recreanten 

3. Behoud de rust, ruimte en het groen! 

 

Overige punten zijn:  

 

Van jong tot oud  

• Creëer meer geschikte en betaalbare woningen voor jongvolwassenen, zodat ze in het 

buitengebied kunnen blijven wonen. 
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• Zorg voor kinderopvang in het buitengebied. Dit zorgt er mede voor dat jongeren in het 

buitengebied kunnen blijven wonen.  

• Zorg ervoor dat bewoners die voorzieningen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen 

blijven wonen (bijvoorbeeld een traplift) dit zoveel mogelijk met subsidie kunnen realiseren.    

• Zorgen voor meer geschikte woningen voor ouderen.  

• Seizoensarbeiders huisvesten in daarvoor geschikt gemaakte schuren in plaats van in 

caravans. 

 

Veiligheid 

• Op een aantal plekken is meer en betere straatverlichting nodig. Bewoners wensen bijvoor-

beeld meer lantaarnpalen op het Schuitvaartjaagpad tussen nummer 171 en de aansluiting 

met de Zundertseweg. Ook langs het fietspad op de Zundertseweg is meer verlichting 

nodig.  

• Meer toezicht en controle op drugsrunners, bijvoorbeeld bij de Kogelvanger 

• Verminder de overlast op homo ontmoetingsplekken. Ook in de buurt van het bankje op de 

Laakse Vaart vinden ongewenste activiteiten plaats. Op dergelijke plekken is meer toezicht 

gewenst.  

• In de nachtelijke uren zitten er onder de brug (bij het gemaal de Halle aan het einde van de 

Lamsweg) mensen die allerlei troep achterlaten (van bierblikken tot drugsafval) en harde 

muziek draaien. Bewoners ervaren deze plek als zeer onveilig.  

• In het leegstaande pand van Jeroen van den Bosch (Zevenbergen) vindt regelmatig een 

(illegale) houseparty plaats. Dit zorg zowel voor geluidsoverlast als voor zwerfafval in de 

omgeving.  

• Verbeter de brandveiligheid. De brandweer is niet altijd op de hoogte van de plekken waar 

waterputten en brandputten zitten, omdat deze niet altijd even goed zichtbaar zijn door de 

hoge begroeiing om de markeringen van deze plekken. Dit is het geval op het 

Schuitvaartjaagpad. Een oplossing is om de water- en brandputten te markeren op de weg.  

• Zorg voor betere alarmeringsmogelijkheiden voor ouderen. 

• De Moerdijkse Postbaan valt voor de helft in de gemeente Etten-Leur en voor de andere 

helft in de gemeente Breda. Op het stuk in Etten-Leur mag 60 kilometer per uur gereden 

worden en op het andere stuk harder. Dit zorgt voor verwarring. Daarom is overleg tussen 

de gemeente Etten-Leur en de gemeente Breda gewenst.  

 

Onderhoud en schoonmaken van de openbare ruimte 

• Zorg voor beter onderhoud van het wegdek, de bermen en de sloten. Maai hiervoor de 

bermen regelmatig en schep de sloten schoon. Verder is het op een aantal plaatsen nodig 

om de weg opnieuw te bestraten. De gemeente merkt op dat dit laatste gevolgen heeft voor 

de prioritering, frequentie en planning van het onderhoud in Etten-Leur.  

• Verbeter de afwatering van een aantal bermen.  

• Maak de putten in het buitengebied vaker schoon. De gemeente merkt hierbij op dat alle 

putten zijn opgenomen in een onderhoudsplan en volgens dit plan schoongemaakt worden.  

• De wijkagent moet diegenen die afval dumpen actief opsporen en indien mogelijk bekeuren.  
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Bereikbaarheid 

• Het openbaar vervoer in het buitengebied is onvoldoende. Vooral voor ouderen is dit een 

probleem. Een buurtbus kan dit probleem gedeeltelijk oplossen. Vooral in de omgeving van 

Zwartenberg is een dergelijke voorziening gewenst. Verder is het wenselijk dat het 

openbaar vervoer toegankelijker wordt voor ouderen en minder validen. 

• Bij de bushalte Boutweg aan de Zevenbergseweg is de uitstap voor passagiers ongelukkig, 

omdat men in de modder en hoge begroeiing terecht komt. Een verhard stuk ter hoogte van 

de bushalte (bijvoorbeeld een Steltonplaat) kan dit probleem oplossen. Dit geldt ook voor de 

bushalte Strijpenseweg richting Zevenbergen.  

• Op sommige plekken in het buitengebied is geen snelle internetverbinding en / of een 

mobiele telefoonverbinding mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het einde van de 

Rijsbergseweg (bij de ‘naald’). Dit is wel een van de voorwaarden om maatschappelijk mee 

te kunnen doen.  

• Een kwalitatief goede aansluiting op gas, kabel en riolering is niet overal mogelijk.  

• Er zijn betere fietspaden gewenst die van en naar de kern Etten-Leur lopen.  

 

Overig 

• Maak het eenvoudiger om te komen wonen in het buitengebied. Haal daarom daar waar 

mogelijk bureaucratische drempels weg.  

• Stel strengere regels op voor bijvoorbeeld de hondenclub.  

• Ultra light vliegtuigjes vragen om apart beleid 

• Breid het industriegebied Zwartenberg niet verder uit.  

• Trek de geluidswal die langs de A58 loopt door.  

• Sommige doorgaande wegen veroorzaken geluidsoverlast. Beperk dit zoveel mogelijk.  

 

Verkeer en veiligheid 

 

Prioriteit hebben: 

1. Zorg voor overzichtelijke kruisingen door de bermen regelmatig te maaien. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de kruising Zundertseweg met de Sprundelsebaan en de kruising Hoog-

straat / Moerdijkse Postbaan.  

2. Zorg voor een goed strooibeleid in de winter vooral op gescheiden fietspaden.  

3. Ontmoediging sluipverkeer. Door bijvoorbeeld een extra afslag te maken vanaf de A58 

richting de Bollenstraat, zal er minder verkeer uit het centrum van Etten-Leur door het 

buitengebied rijden. Een andere oplossing die bewoners aandragen, is om alleen 

bestemmingsverkeer toe te staan op bepaalde plekken in het buitengebied.  

4. Op de volgende plekken rijden bestuurders van motorvoertuigen vaak te hard: Lage Donk 

(vooral ’s nachts). Boutweg (30 km per uur zone gewenst), Bankenstraat
3
 (50 km per uur 

zone gewenst), Rijsbergseweg (vooral ’s nachts rijden bestuurders van motorvoertuigen 

hier te hard) de Lage Vaarkant, Turfstraat, de Haansberg en de Attelakenseweg. Onder 

andere op deze plekken zijn verkeersremmende maatregelen gewenst. Ook willen 

bewoners dat er meer controle komt op snelheidsovertredingen (door de wijkagent).  

 

                                                      
3
 De gemeente neemt de Bankenstraat op in een 60 kilometergebied en treft aanvullende maatregelen in het zuidelijke 
deel van deze straat.  
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Overige punten zijn:  

 

Verkeersveiligheid 

• Markeer toegangspaden naar woningen, bijvoorbeeld door middel van reflectoren 

• Kruisingen moeten in het donker goed zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

blokmarkering.  

• Betere afspraken tussen de gemeente en de provincie gewenst over: 

o de maximale snelheid op wegen; 

o onderhoud van straatverlichting en wildspiegels. 

• Verander de verkeersspiegel op de kruising Hilsebaan/ Hoge Vaartkant.  

• Zorg ervoor dat duidelijk is wie er voorrang heeft op rotondes.  

• Bewoners wensen een rotonde op de t-splising Vosdonk
4
 (bij het verlaten van de A58 vanuit 

Roosendaal). Maak verder rotondes op de volgende kruispunten: Lage Donk / 

Hoevenseweg, Bankenstraat /  Hoevenseweg, Lage Donk / Achter Boerkens.   

• Maak overzichtelijke oversteekplaatsen voor voetgangers.  

• Een aantal bewoners heeft last van buggy’s die door het buitengebied rijden. Ook ander 

recreatieverkeer als (cross)motoren en wielrenners rijden roekeloos en zorgen daarmee 

voor overlast en onveilige situaties.  

• Rondom de Bremberg mag je op de hoofdweg 60 km per uur en in de zijstraten 80 km per 

uur. Dit is een onwenselijke situatie. De gemeente merkt hierbij op dat zij bezig is met het 

inrichten van het buitengebied volgens de normen van duurzaam veilig (instellen van een 

60 km per uur gebied).  

 

Snelheidsbeperkende maatregelen 

• Drempels zorgen in veel gevallen (vooral wanneer er zwaarder verkeer over heen gaat) 

voor overlast: trillingen, geluid etc. Daarom vinden de meeste bewoners deze snelheids-

beperkende maatregel ongewenst. Drempels die bijvoorbeeld voor overlast zorgen zijn die 

op de Hilsebaan. Een aantal bewoners vindt wegversmallingen en hoge begroeiing ter 

hoogte van bochten een betere oplossing. De gemeente merkt hierbij op dat weg-

versmallingen lastig zijn in verband met landbouwverkeer.  

• Snelheidsbeperkingen op de Rijsbergseweg gewenst. Bewoners willen hier graag een 60 

kilometer per uur zone instellen. Navraag bij de gemeente levert op dat de Rijsbergseweg 

onder beheer is van de provincie. Omdat deze weg een verbinding vormt naar Rijsbergen, 

zal voor de provincie een motivatie zijn om deze weg op 80 kilometer per uur te houden. De 

gemeente Etten-Leur zal de wens van haar bewoners wel aankaarten bij de provincie.  

• Snelheidsbeperkende maatregelen zijn nadelig voor hulpdiensten (ambulance,  brandweer 

etc.).  

• Op het Schuitvaartjaagpad en de Zundertseweg
5
 overtreden bestuurders van motor-

voertuigen regelmatig de maximale snelheid. Hier zijn snelheidsbeperkende maatregelen 

gewenst.  

• Toon (net als in België) het aantal verkeersslachtoffers op matrixborden aan automobilisten.  

• Bewoners stellen voor een rotonde te maken op de kruising Zevenbergseweg / Boutweg / 

Hoge Zijweg. Dit remt de snelheid van het verkeer af en zorgt voor veiliger verkeers-

stromen.  

• Geef snelheidsbeperkende maatregelen prioriteit boven handhaving. 

                                                      
4
  De gemeente gaat hier een kruising met een verkeersregelinstallatie realiseren.  

5
  Hier heeft de gemeente reeds maatregelen getroffen passend bij het 60 km snelheidsregime. Op het Schuitvaart-

jaarpad niet, omdat dit geen eigendom is van de gemeente Etten-Leur.  
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• Richt meer wegen in als de Professor H. van der Hoevenstraat in Zundert (tussen de 

Sprundelse baan en de Ruckphense weg). Hier is de rijbaan voor autoverkeer met paaltjes 

gescheiden van het fietspad. De palenrij wordt regelmatig onderbroken om gemotoriseerd 

verkeer de mogelijkheid te geven om als het nodig is uit te wijken.   

 

Fietspaden en fietsers 

• Trek het fietspad langs de Zundertseweg door. Dit fietspad stopt nu in Zundert. Hiervoor is 

wel overleg nodig tussen de gemeente Etten-Leur en Zundert. Verder is er een fietspad 

gewenst in Achter de Molen. De gemeente merkt hierbij op dat op deze laatste weg een 30 

km gebied is en dat bij de inrichting daarvan geen fietspaden passen.  

• Onderhoud fietspaden beter. Het gaat dan vooral om paden met stoeptegels. Ook 

uitstekende putdeksels vormen een probleem. De gemeente geeft fietspaden de komende 

jaren prioriteit op het gebied van onderhoud.  

• De betonranden tussen het fietspad en de weg aan de Rijsbergseweg zijn gevaarlijk. Een 

alternatief hiervoor bossages. Omdat de Rijsbergseweg in eigendom is van de provincie 

kan de gemeente Etten-Leur hier niet zelf actie in ondernemen. Wel zal zij het probleem 

melden bij de provincie.  

• De bewoners wensen veilige fietspaden die ook toegankelijk zijn voor minder validen 

(scootmobielen, driewielers etc.).  

• De ‘slinger’ in het fietspad langs de Zundertseweg (tussen de Koekoekstraat en Vossen-

bergsevaart) zorgt ervoor dat er een onoverzichtelijke situatie ontstaat.   

• Zorg ervoor dat fiets- en wandelpaden gescheiden blijven.  

• Langs de Lage Donk en de Bankenstraat wensen de bewoners een gescheiden fietspad.   

• Breid het aantal fietspaden uit, maar behoud daarbij wel de natuur.  

• Op de Liesbosweg / Attelakenseweg is door de steile helling het oversteken van de 

overweg erg gevaarlijk voor fietsers. De gemeente merkt op dat dit knelpunt bekend is en 

dat zij het aan gaat pakken.  

• Op de Klappenberg / Schuitvaartjaagpad ontbreekt duidelijke wegsignalering voor fietsers.  

 

Zwaar verkeer 

• Pas de wegen aan op het verkeersaanbod (zowel intensiteit, het aanpassen van het 

wegdek en de inrichting en het profiel van de weg) en ontmoedig zwaar verkeer op kleine 

wegen. Dit heeft ook te maken met ontwikkelingen (bijvoorbeeld het uitbreiden van 

industrie) in het buitengebied. Het Zandspui is bijvoorbeeld te smal. Zorg daarom op deze 

weg voor passeerstroken of grastegels in de berm. De gemeente merkt hierbij op dat daar 

waar mogelijk de bermen bij een reconstructie van de weg voorziet van grasbetontegels.  

• Richt gebieden in waar alleen bestemmingsverkeer mag komen. Hiermee weer je een deel 

van het vrachtverkeer uit het buitengebied. Ook het beperken van activiteiten waarbij veel 

gebruik gemaakt wordt van vrachtwagens is daarom gewenst.  

• Een deel van de bewoners wil een rondweg door het buitengebied om vrachtverkeer zo 

snel mogelijk richting de snelweg te leiden. Een ander deel ziet dit niet zitten.  

• Een aantal bewoners wensen een landbouwsluis op de Elshoutweg. Een kanttekening 

hierbij is wel dat niet alle landbouwvoer- en werktuigen een dergelijke sluis kunnen 

passeren. Daarom vinden niet alle bewoners dit wenselijk.     

• De aanvoerweg richting industrieterrein Zwartenberg voldoet niet meer aan het verkeer dat 

er over heen komt. Heb hier aandacht voor.  
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Werken, natuur en recreatie 

 

Prioriteit hebben: 

1. Zorg voor meer recreatiemogelijkheden: wandelroutes, uitbreiding van ruiterroutes (ook 

voor aangespannen paarden), mogelijkheden voor educatie, Schotse Hooglanders, verkoop 

van landbouwproducten aan huis, verzorging dieren, huifkartochten, kinderboerderij, 

kanoverhuur op de Laakse Vaart, ‘kom in de kas’, wandel-, fiets-, en skeelerroutes, bed and 

breakfast, fietsroutes langs agrarische bedrijven met een educatief doel etc. Benut hiervoor 

vooral bestaande(agrarische) gebouwen. Hiervoor zijn een goede bewegwijzering en 

duidelijke informatieborden nodig.  

2. Behoud de bestaande natuur (ook (kikker)poelen en houtwallen) en onderhoud deze beter. 

Bijvoorbeeld door de bestaande natuur met elkaar te verbinden. Behoud verder het open 

karakter van het gebied en zoom kassen af met houtwallen.  

3. Laat landbouw, natuur en recreatie met elkaar samenwerken en leg daarbij op alle sectoren 

evenveel nadruk. Bijvoorbeeld door beter en vaker te overleggen over ontwikkelingen. 

4. Stel een duidelijke visie op voor het buitengebied.  

 

Overige punten zijn:  

 

Werken 

• Beperk de omvang van industrie en kassen in het buitengebied. Zorg er in ieder geval voor 

dat er niet meer bedrijven in het buitengebied komen dan er nu zijn. Dit geldt ook voor 

woningen. Verder moet de bebouwing passen in de omgeving. Bijvoorbeeld door te zorgen 

voor lage houtwallen (struiken) rond kassen. De gemeente moet de tuinders dan wel 

compenseren voor het grondverlies.  

• Concentreer de kassen op een aantal plekken in het buitengebied. Voorkom verspreiding 

van deze sector. Bouw het buitengebied in ieder geval niet vol en zorg ervoor dat 

verschillende functies als wonen en glastuinbouw zoveel mogelijk van elkaar gescheiden 

zijn.  

• Stimuleer de verkoop van producten aan huis en andere initiatieven van bewoners, 

bijvoorbeeld door een centraal verkooppunt voor regionale producten te realiseren. Sta 

verder kleinschalige bedrijvigheid aan huis toe. Bijvoorbeeld een atelier aan huis.  

• Behoud de landbouwsector zoveel mogelijk (bijvoorbeeld door regels zoveel mogelijk te 

beperken), omdat deze zorgt voor balans in het buitengebied. Deze sector drukt (in 

positieve zin) een grote stempel op het landschap.  Ook andere bestaande functies moet je 

zoveel mogelijk behouden.  

• Zorg ervoor dat veranderingen in functies (bijvoorbeeld van landbouw naar recreatie) 

makkelijker worden. Bij het wijzigen van bestemming moet het niet zo zijn dat het 

oorspronkelijke gebouw gesloopt moet worden.  

• Een aantal bewoners vinden het opvallend dat er tijdens de presentatie niet gesproken is 

over plannen om meer industrie in buitengebied te vestigen.  

• Een aantal bewoners vindt dat de economische waarde van het buitengebied het zwaarst 

moet wegen. 

• Beperk geluidsoverlast, lichtvervuiling, luchtvervuiling en overlast bij het spuiten van 

verdelgingsmiddelen.   
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Natuur  

• Beperk de uitbreiding van natuur, omdat dit ook voor overlast kan zorgen. Het gaat dan 

onder andere om de (kikker)poelen (overlast van o.a. muggen) en het Sint Jacobskruiskruid 

(schadelijk voor o.a. paarden).  

• Overleg met de provincie over natuurontwikkeling en houtwallen.  

• Laat bewoners zorgen voor een gedeelte van het groenonderhoud. 

• Behoud de rust, ruimte en het groen! 

 

Recreatie 

• Zorg ervoor dat de recreatiemogelijkheden zorgen voor een beter begrip van de landbouw.   

• Leg meer oost-west verbindigen aan (voor wandelaars en fietsers). Doordat er nu bijna 

alleen maar noord-zuid verbindingen zijn, blijven veel mooie plekken in het buitengebied 

verborgen. Betrek hierbij ook de perceelsgrenzen van boeren en ander particulier groen.  

• Verbind loze tussenstukken van verschillende terreinen met elkaar door er wandel- en 

fietspaden op aan te leggen.    

• Zorg ervoor dat de parkeerplaats bij het Liesbos beter herkenbaar is en dat het Liesbos 

beter onderhouden wordt.  

• Steun initiatieven van bewoners die voor het behoud van de natuur zorgen.  

• Plaats meer prullenbakken op plekken waar veel recreanten komen.  

 

Natuur en recreatie 

• Het buitengebied is het visitekaartje van de gemeente. Versterk dit door te zorgen voor 

voldoende natuur en recreatiemogelijkheden in dit gebied. Een aantal bewoners vindt dat er 

voldoende natuur is. Wel zijn er in ieder geval meer recreatiemogelijkheden gewenst.  

• Laat de bedrijfsvoering van boeren niet ten koste gaan van de natuur.  

• Vergoed waar mogelijk en noodzakelijk (gedeeltelijk) de kosten voor beheer van natuur 

door particulieren.  

• Zorg ervoor dat onverharde paden in het buitengebied behouden blijven en dat 

gemotoriseerd verkeer erop geweerd wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Memmoer-

heidedreef waar nu regelmatig motoren en buggy’s rijden.  

 

Houtwallen en erfbeplanting 

• Versterk, in samenspraak met bewoners, kleine landschappelijke elementen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om houtwallen. Stimuleer verder dat bewoners zorgen voor erfbeplanting.  

• Door begroeiing in tuinen van bewoners is het uitzicht op kruispunten soms slecht. Snoei 

deze begroeiing en plaats daar waar nodig spiegels.  

 

Overig 

• Veel bewoners hebben geen behoefte aan dure landhuizen in het buitengebied.  

• Zet in op zonne-energie en niet op windenergie. Windmolens zorgen volgens een aantal 

bewoners voor landschapsvervuiling en geluidsoverlast.  
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Bijlage 6:  Prioriteitenlijst Zwartenberg  
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Bijlage 7:  Lopende ontwikkelingen 

 

Samen leven: behoud en versterk de betrokkenheid 

Knelpunt Actie 

Meer begrip gewenst tussen ‘oude en nieuwe’ 

bewoners 

Het project Wijk & Idee. Hier in stelt de gemeente geld 

beschikbaar om ideeën van bewoners voor de woon-

omgeving (wijk) uit te voeren. Deze moeten dan wel van 

sociaal belang zijn in een straat, buurt of wijk.  

Jongeren De gemeente heeft een convenant getekend om het 

aantal schuurfeesten te beperken. Toch onderkent de 

gemeente dat dit wellicht goed kan zijn voor de sociale 

cohesie. Er kan gekeken worden wat er binnen bepaalde  

randvoorwaarden mogelijk is.  

Het buitengebied als visitekaartje van de gemeente  Een doorstart van de BBEL. Wel met een sterk 

fundament, waardoor de continuïteit van de organisatie 

niet afhankelijk is van één persoon. 

 

Wonen van jong tot oud 

Knelpunt Actie 

Betaalbare woningen voor jongeren Binnen het provinciale beleid is er voor jongeren weinig 

mogelijk.   

Versterk de mantelzorg door het makkelijker te maken De gemeente heeft beleid vastgesteld voor mantel-

zorgwoningen, binnen de grenzen van het provinciale 

beleid.  

De provincie accepteert het opsplitsen van woon-

eenheden is en het toevoegen van woonunits niet.  

Tegengaan van zwerfafval De gemeente past het afvalbeleid aan.  

 

Verkeer en veiligheid 

Knelpunt Actie 

Veilige fietspaden  

Snelheidsbeperkingen en handhaving Inzetten op een betere samenwerking met de politie. 

Verder zet de gemeente in op ‘duurzaam veilig’: snelheid 

op hoofdwegen 80 km per uur en op zijwegen 60 km per 

uur. In zuid is de uitvoering van ‘duurzaam veilig’ al volop 

in gang. In noord gaat dit in de komende periode 

gebeuren. 

Geschikte infrastructuur voor zwaar verkeer De gemeente vermijdt de aanleg van drempels om de 

snelheid van het verkeer te beperken zoveel mogelijk.   

Openbaar vervoer kan beter Er zijn mogelijkheden voor een deeltaxi, verder is dit de 

verantwoordelijkheid van de provincie.  

Aanpakken van onoverzichtelijke kruisingen Omdat de gemeente vast zit aan een contract, duurt het 

nog even voor het maairegiem aangepast kan worden. 

De gemeente zet er op in om dit zo snel mogelijk te doen 

om  bepaalde kruispunten overzichtelijker te maken.  
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Balans tussen landbouw, natuur en recreatie 

Knelpunt Actie 

Inspelen op veranderingen in de agrarische sector • Binnen het bestemmingsplan komt meer ruimte voor 

functieveranderingen. Hierdoor komt er meer ruimte 

voor kleinschalige recreatie.  

• Wandelroutes: wandelknooppuntsysteem inzetten in 

de hele gemeente.  

• Bedrijven mogen groeien, maar wel landschappelijk 

inpassen en verplicht geclusterd.  

• De gemeente is voor meer ruimte voor horeca, 

bijvoorbeeld een theetuin, in het buitengebied. De 

provincie wil de horeca in dergelijke gebieden juist  

aan banden leggen.  

Inzetten op zonne-energie  

 

 

 


