WIJKPLAN
CENTRUM-OOST

Gemeente Etten-Leur
Juni 2008

Voorwoord
Eind 2006 besloot de gemeenteraad van Etten-Leur in samenspraak met bewoners en
organisaties plannen te maken voor alle 13 wijken.
Dit plan voor de wijk Centrum-Oost is 30 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.
Met dank aan de wijkvereniging, alle betrokken bewoners en organisaties zijn voor de
komende jaren acties en afspraken vastgelegd.
Die worden vanaf 2008 met inzet van verschillende partijen opgepakt en moeten bijdragen
aan de wens van de wijk om ‘jong en vitaal te zijn’.
Voor alle wijkplannen in Etten-Leur geldt …

Dit wijkplan werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant

en kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van de Stichting Zet
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Bijlagen:
- uitvoeringprogramma
- verslagen workshops interactieve sessie 28 april 2008/inspraak
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Samenvatting
Algemene visie Centrum-Oost
Centrum-Oost is een wijk waar mensen elkaar nog kennen en de sociale contacten
belangrijk zijn. Voor veel mensen een belangrijk aspect bij de keuze om in deze wijk te
(blijven) wonen. Het sterke punt van de sociale contacten is allang geen automatisme meer.
Wil de wijk deze identiteit kunnen behouden dan zal geïnvesteerd moeten worden in die
kwaliteit. In eerste instantie zullen bewoners dat zelf moeten doen. Omdat ze de bewuste
keuze hebben gemaakt zal dat redelijk natuurlijk verlopen. Hebben ze een steuntje in de rug
nodig dan kunnen ze rekenen op ondersteuning door de gemeente, maar ook andere
partijen die actief zijn in de wijk.
Jongeren en gezinnen vestigen zich sinds enkele jaren weer in de wijk. Dat is een proces dat
bewoners en organisaties ook de komende jaren een warm hart toedragen. Het is tegelijk
een proces dat vraagt om heldere afspraken binnen de wijk. Sociaal, maar ook fysiek.
Een breed geuite wens om ook de komende jaren meer ruimte te bieden aan jongeren en
gezinnen houdt niet in dat ouderen in deze wijk worden verdrongen. Zij moeten er zo lang
mogelijk zelfstandig en met veel plezier kunnen wonen en vertoeven.
Het is bekend dat een deel van de ouderen de komst van jongeren wel vaak als lastig ziet.
Alle reden voor de bewoners van de wijk om daar vooral samen mee aan de slag te gaan.
Onder andere via leefbaarheidsprojecten, waarvan er de nodige op stapel staan. Verder via
ontmoeting. Als dat niet vanzelf gaat zullen projecten zoals ‘oud ontmoet jong’ en ‘allochtoon
ontmoet autochtoon’ als katalysator worden ingezet.
Begrip voor elkaar en kennis maken met elkaars culturen zullen de komende jaren de
aandacht krijgen.
De wens om de wijk ‘jong en vitaal te houden zal dankzij de nodige nieuwbouw en
herstructurering van bestaand bezit gedeeltelijk ingevuld kunnen worden. Er zijn kansen voor
nieuwbouw voor starters, ook zullen die kansen beperkt zijn. Voor deze groep lijkt verkoop
van huurwoningen en eventueel specifieke afspraken over toewijzing van huurwoningen een
prima alternatief.
Vervelende zaken als ‘ natte voeten’ in bepaalde buurten moeten snel aangepakt worden.
Ook moeten de buurten op het gewenste niveau van beheer en onderhoud worden gebracht.
Ook hier zullen bewoners zich verantwoordelijk voor moeten gaan voelen.
De wijk heeft veel voorzieningen binnen handbereik. Daarin gaat de komende jaren het een
en ander wijzigen. Onder andere doordat de Nobelaer met alle functies naar een andere
locatie buiten de wijk gaat. Het aanbod wordt daarmee zeker niet kleiner. De afstand tot
bepaalde voorzieningen wordt mogelijk wel groter. Belangrijke keuzen zoals het realiseren
van een Brede school ‘plus’ en zorgen voor bereikbare welzijns- en zorgvoorzieningen
vragen om goed en tijdig overleg met de bewoners. Vooral de toekomst van de scholen in de
wijk is een punt waar bewoners aan hechten. Zij zullen voldoende ruimte krijgen om hun
inbreng te leveren. Over dit onderwerp mag worden verwacht dat zij daarin zo nodig het
voortouw nemen. Tijdens de werksessie van april 2008 hebben bewoners daar overigens
een voorschot op genomen door met suggesties te komen, voor onder andere de brede
school.
Plannen tot 2010
De woningbouwplannen tot 2010 liggen zo goed als vast. Het gaat daarbij om projecten op
de locaties Elisabethpark en aan de Markt. Er zal onder andere voor senioren worden
gebouwd.
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Voor 2010 worden op basis van de accommodatienota keuzen gemaakt voor de diverse
organisaties en ‘hun’ gebouwen. Dan zal ook duidelijk zijn of de wijk haar school kan
behouden en wat er gebeurt met gebouwen als ‘De Appelgaarde’ en ‘’t Palet’.
Bewoners krijgen voor 2010 de ruimte om hun ontmoetingsplek(ken) te kiezen. Onder
andere daarvoor, maar vooral met het doel de sociale samenhang en de integratie te
vergroten, krijgen ze de beschikking over een budget en de vrijheid om het naar beste inzicht
in te zetten voor de wijk en haar bewoners.
Samen met Woonstichting Etten-Leur investeert de gemeente in diverse projecten, waarvan
de resultaten voor bewoners in hun directe omgeving snel zichtbaar zullen worden.
Bewoners zullen hierbij overigens een nadrukkelijke rol krijgen.
Grotere knelpunten die de afgelopen jaren de gemoederen bezig hielden, zoals
wateroverlast en zwerfvuil, zullen na 2010 tot het verleden behoren.
Voor 2010 zijn de belangrijkste kleinere knelpunten ten aanzien van het parkeren opgelost,
in samenspraak met bewoners en wijkvereniging. Daarbij zijn het beleid en al benoemde
acties uit de nota ‘Parkeren in beweging’ uitgangspunt. Ook mogen de oplossingen niet ten
koste gaan van de toch al lage groennorm in de wijk.
Uit de burgerpeiling 2010 moet blijken dat de gevoelens van onveiligheid, waar dan ook door
veroorzaakt, (nog verder) zijn verbeterd. Daarvoor worden vanaf 2008 diverse projecten,
zoals ‘buurtbemiddeling’ gestart.
Plannen na 2010
De bouwlocaties vanaf 2010 moeten vooral kansen bieden voor starters en gezinnen.
Daarvoor komen vooral de locaties in aanmerking die onderdeel uitmaken van de in 2009 af
te ronden studie naar de (her)ontwikkeling van het gebied tussen het station en de Anna van
Berchemlaan. Voor de locatie Nobelaer/Boerenbond heeft de gemeenteraad een programma
vastgesteld. Dat biedt ruimte aan de hiervoor genoemde groepen. Bedoeling is op deze
locatie overwegend eengezinswoningen te bouwen, in beperkte mate komen er
appartementen.
Als onderdeel van kansen voor de stationsomgeving zijn appartementen in wat grotere
aantallen denkbaar.
Bij (her)ontwikkeling is toevoegen van (openbaar) groen een harde voorwaarde. Er van
uitgaande dat de komende jaren verjonging van de wijk doorzet, staat functionele inrichting
van de openbare ruimte centraal bij diverse plannen. Bij (her)ontwikkeling zal zoveel mogelijk
aandacht moeten zijn voor het realiseren van ontmoetingsplekken voor verschillende
groepen.
Vanaf 2010 worden op de door de wijk aangewezen ontmoetingsplek(ken) regelmatig
activiteiten georganiseerd door de speciaal daarvoor in het leven geroepen organisatie
waarin bewoners, wijkvereniging, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties samenwerken.
De gemeente voert nog wel overstijgend de regie en heeft periodiek overleg met de
organisatie over activiteiten.
De uitwerking van keuzen over accommodaties staat tot 2015 centraal in de wijk.
In die periode zal ook de laatste hand worden gelegd aan de functionele inrichting van de
wijk als deel van een woonservicegebied.
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Inleiding
In februari 2007 is het startschot gegeven voor het maken van een wijkplan voor CentrumOost.

(startbijeenkomst wijkplan)

Vanaf dat moment hebben bewoners, organisaties en gemeente hun beeld over de wijk
vastgelegd en aangegeven wat hun wensen en verwachtingen voor de komende jaren zijn.
De rapportages zijn voor iedereen op de gemeentesite bij ‘Woning & wijk, Haal het beste uit
je wijk’ gezet en na te lezen.
Werkwijze en proces
De gemeente Etten-Leur heeft voor het maken van onder andere dit wijkplan een subsidie
ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Het hele proces is begeleidt door een voorbereidingsgroep, onder andere bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeente, de wijkvereniging, Surplus Welzijn en Woonstichting
Etten-Leur. De stichting Zet heeft als externe adviseur ook deel uitgemaakt van de
voorbereidingsgroep.
Van analyse naar wijkplan
De informatie uit de beschikbare rapporten is in het kader van dit wijkplan bijeen gebracht.
Daarbij is de indeling in thema’s zoals gekozen in het ‘masterplan, visie op wijkontwikkeling’
aangehouden. Het gaat om de volgende zeven thema’s:
• wonen
• sociaal maatschappelijke voorzieningen en activiteiten
• openbare ruimte (leefbaarheid)
• milieu
• verkeer en mobiliteit
• veiligheid
• werken
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Tijdens een interactieve sessie in april 2008 is het wijkplan onderwerp van gesprek geweest
van de drie partijen. Tijdens die sessie zijn vier workshops gehouden. Van alle workshops
zijn verslagen gemaakt. Die maken deel uit van de bijlagen van het wijkplan.
De workshops hebben diverse nieuwe actiepunten opgeleverd. Zie het overzicht bij de
verslagen van de workshops. In het totale uitvoeringsprogramma zijn deze acties verwerkt.
Het overzicht geeft de lezer van het wijkplan een prima beeld van de inhoud en inzet van
acties. Zo zal onder andere duidelijk worden dat het gaat om acties die snel opgepakt
kunnen worden en waarvan de inschatting is dat op korte termijn resultaten zichtbaar zullen
zijn.
Opzet wijkplan
Na een beschrijving van ‘de wijk in het kort’ wordt ingezoomd op de zeven thema’s.
Per thema wordt de inzet en voor zover nu mogelijk de concrete actie voor de korte en
lange(re) termijn geformuleerd. Met het oog op de (verdere) uitwerking is steeds aangegeven
‘wie doet wat?’. Dat is de centrale leidraad voor inzet van bewoners, organisaties en
gemeente. Voor sommige acties worden specifieke(re) afspraken gemaakt.
In het uitvoeringsprogramma, dat achterin het wijkplan zit, staan alle acties bij elkaar. In één
oogopslag is te zien wie wat doet en betaalt en wanneer de activiteit start respectievelijk
gepland is.
Voor een meer praktische uitwerking zullen de acties in jaarschijven worden weggezet.
Daarmee hebben alle partijen een goed overzicht van wat er vanaf 2008 staat te gebeuren.
Een dergelijk overzicht vormt tevens de agenda voor de verschillende overlegmomenten en
-partners.
Evaluatiemomenten en herijking wijkplan
Uitgangspunt voor het wijkplan is een doorlooptijd tot 2015.
Het is de bedoeling om vanaf 1 maart 2009 voor de eerste keer de stand van zaken in beeld
te brengen. Dat gebeurt vervolgens jaarlijks. De gemeente neemt hiervoor het initiatief.
Samen met de wijkvereniging, het buurtbeheer, Woonstichting Etten-Leur en Surplus Welzijn
worden (nadere) aanbevelingen gedaan voor het uitvoeringsprogramma.
Rond 1 juni van ieder jaar wordt aan de gemeenteraad verslag gedaan van de voortgang van
projecten.
Intentie is om eind 2011 te starten met het volledig actualiseren van het wijkplan. Uiterlijk
eind 2012 moet vervolgens een plan tot 2020 gereed zijn en door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
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De wijk in het kort
Centrum-Oost is een centraal gelegen, overwegend vroeg naoorlogse, woonwijk. De wijk
bestaat uit drie buurten (zie bijlage 1).
• Buurt 1 wordt begrensd door de Parklaan, de Markt, het zuidelijke deel van de
Stationsstraat en de Bernhardlaan/Beatrixpark.
• Buurt 2 wordt begrensd door de Markt, het noordelijke deel van de Stationsstraat, de
Spoorlaan en de Bernhardlaan/Beatrixpark.
• Buurt 3 is het resterende deel tussen de Bernhardlaan/Beatrixpark, de Liesbosweg
en de Heggemus.

Een echte volksbuurt
De wijk grenst onder andere aan het moderne winkelhart. De wijk wordt volgens de in 2007
vastgestelde wijkbeschrijvingen gekarakteriseerd als een fijne, diverse woonbuurt met een
volks karakter. Naast de typische volksbuurten zijn er ook delen te typeren als ‘villawijk.’ De
wijk begint te verjongen. Senioren willen graag blijven. Dat vraagt in beide gevallen om
moderne nieuwbouw en aanpassing van en doorstroming in de bestaande woningvoorraad.
Goede sociale samenhang
Zoals uit onder andere de burgerpeiling van 2005 en de ‘scan woonservicegebieden’ blijkt is
de sociale cohesie van Centrum-Oost goed; bewoners in de wijk zijn behoorlijk actief. Ook
zijn er goede mogelijkheden op het gebied van ouderenactiviteiten. Mensen zijn over het
algemeen gehecht aan de wijk.
Aandachtspunt is dat allochtonen door de wijkvereniging (nog) niet worden bereikt.
Relatie onveiligheid en locaties
In Centrum-Oost is de aanwezigheid van horeca en een coffeeshop de belangrijkste reden
voor gevoelens van onveiligheid. De Anna van Berchemlaan wordt door velen gezien als een
lastige barrière.
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Diverse voorzieningen
Voorzieningen in Centrum Oost
Onderwijs 2 basisscholen: d’n Overkant, Vincent van Goghschool, peuterspeelzaal het
Beukennest, ROC Kellebeek College
Welzijn
Wijkgebouw, actieve wijkvereniging, ouderensociëteit de Appelgaarde,
jongerencentrum d’n Uitlaat, geen kinderopvang
Sport
Gymzaal d’n Overkant, zwembad op redelijke afstand, trapveld in park
Cultuur
De Nobelaer, bibliotheek, St Frans (komen naw onder één dak van nieuw
sociaal cultureel en educatief knooppunt in wijk de Banakkers), Doornbos,
Popel, uitgaansvoorzieningen
Zorg
(beoogd) woonservicegebied Elisabethspark en omgeving, met (voorzieningen
zoals huisarts en verloskundige in) Het Anbarg en moderne
seniorenappartementen, GGD-gebouw, huisartsenpraktijk Markt, diverse
voorzieningen in Het Anbarg, een gezinsvervangend tehuis in de
Spoorlaan/Stationsstraat en (tijdelijke) opvang in het ‘ Logeerhuis’ in de
Lambertusstraat, crisisopvang in de Stationsstraat
Spelen
Speelplekken (vastgelegd in speelplan), speel-o-theek
Winkels
Winkelstrip Van Goghplein/Wilhelminalaan, winkels Markt en Oude
Bredaseweg
Overig
Politiebureau, station, Lambertuskerk, 2 moskeeën, hertenkamp, banken en
postkantoor

Bewoners van Centrum-Oost kunnen een beroep doen op veel (stedelijke) voorzieningen.
De aanwezigheid van die voorzieningen in en nabij de wijk, zoals het culturele centrum,
uitgaans- en winkelvoorzieningen dragen bij aan de beeldvorming dat Centrum-Oost een
levendige wijk is.
Typisch voor deze wijk is de kleinschalige, gespecialiseerde, detailhandel aan het Vincent
van Goghplein. Dat plein wordt samen met het hertenkamp en het Oderkerkpark gezien als
de belangrijkste ontmoetingsplekken in de wijk.
De wijk valt binnen één van de nieuw te realiseren woonservicegebieden. Daarmee biedt
deze wijk nieuwe kansen voor de bevolking van deze wijk, maar ook van direct
aangrenzende wijken.
Feiten en cijfers
Bevolkings- en huishoudensopbouw
De wijk kent een groot aandeel senioren. Ruim 37% van de bevolking is boven de 60 jaar.
Voor heel Etten-Leur is dat 20%.
De leeftijdsgroepen tot 15 jaar en tot 25 zijn in alle buurten van Centrum-Oost ten opzichte
van Etten-Leur minder vertegenwoordigd. In de leeftijdsgroepen 25-45 en 45-65 komt het
gemiddelde van de wijk redelijk overeen met de cijfers voor heel Etten-Leur.
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Tabel 1: Leeftijden bewoners Centrum-Oost
0-15 jaar
15-25 jaar 25-45 jaar
CentrumOost 1
CentrumOost 2
CentrumOost 3

Etten-Leur

45-65 jaar

65+

Totaal

193 (14%)

110 (8%)

317 (23%)

373 (27%)

400 (28%)

1380

122 (13%)

75 (8%)

235 (25%)

263 (28%)

244 (26%)

940

101 (12%)

50 (6%)

151 (18%)

151 (18%)

378 (46%)

840

416 (13%)

235 (8%)

703 (22%)

787 (25%)

1022
(32%)

3160

7306
(18%)

4465
(11%)

11771
(29%)

11365
(28%)

5277
(13%)

40590

bron: CBS kerncijfers wijken en buurten 2007

Allochtonen
Het aandeel allochtonen, westers en niet-westers, ligt voor de hele wijk onder het
gemiddelde van Etten-Leur (totaal 17%). Alleen buurt 2 scoort op het gemiddelde.
Tabel 2: Allochtonen in Centrum-Oost
Westers
Etten-Leur

8

9

17

Centrum-Oost 1
Centrum-Oost 2
Centrum-Oost 3

7
8
7

6
9
4

13
17
11

Niet-Westers

Totaal (%)

(Bron: CBS 2007)

Huishoudenssamenstelling
De wijk Centrum-Oost kent een groot aantal alleenstaanden en huishoudens zonder
kinderen. De gemiddelde woningbezetting ligt rond de 2 per huishouden. Voor heel EttenLeur is dat 2,4. Het aantal senioren en de aanwezigheid van het woonzorgcomplex Het
Anbarg dragen daaraan bij.
Tabel 3: Huishoudenssamenstelling Centrum-Oost
Onderwerpen Bevolking

Particuliere huishoudens
Huishoudens Eenpersoonstotaal
huishoudens

Regio's
EttenLeur

Perioden
2007

absoluut

Huishoudens
zonder
kinderen

Huishoudens Gemiddelde
met kinderen huishoudensgrootte

absoluut (%)

absoluut

16930

4740 (28%)

5590 (33%)

6600 (39%)

2,4

Centrum 2007
Oost 1

680

265 (39%)

252 (37%)

163 (22%)

2

Centrum 2007
Oost 2

460

175 (38%)

175 (38%)

110 (25%)

2

450
(bron: CBS kerncijfers wijken en buurten 2007)

239 (53%)

130 (29%)

81 (18%)

1,9

Centrum 2007
Oost 3
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THEMA’S
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1.

Wonen

Woningvoorraad en programma
Bewoners vinden een gezonde mix in de woningvoorraad belangrijk. Bij het maken van de
woonvisie heeft de gemeente dat ter harte genomen. Dat heeft onder andere geleid tot het
uitgangspunt ‘de juiste woning op de juiste plek’.
Voor de drie buurten geldt dat de bestaande woningvoorraad niet drastisch zal veranderen.
En als er al plannen zijn of worden ontwikkeld dan zal de gemeente rekening houden met de
wens van de bewoners en zo nodig afspraken maken met bouwende partijen.
Wat de woningtypen betreft is er weinig behoefte aan appartementen. Als ze bedoeld zijn
voor starters is het bespreekbaar. De wijk geeft de voorkeur aan een meer evenwichtige
bevolkingsopbouw. Dat betekent onder andere minder nieuwbouw voor senioren. Voor die
groep is echter nog wel enige woningbouw nodig. In dat geval kiest de wijk voor patio’s.
Behalve de plannen die al worden gerealiseerd en verder in aanmerking komen voor
ontwikkeling, zie ook hierna, is van belang dat Woonstichting Etten-Leur voor 2009 haar
strategische voorraadbeleid, haar plannen voor het bezit voor de komende jaren, presenteert
en daar onder andere in vastlegt wat de toekomst van bestaande complexen is.
Het is op voorhand de intentie van Woonstichting Etten-Leur om plannen die hieruit
voortvloeien af te stemmen met huurders en bewoners.
Doelgroepen
De bewoners hebben aangegeven dat in de plannen die de komende jaren op stapel staan
nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met ruimte voor starters en gezinnen.
Sinds enkele jaren is sprake van een tendens dat jongeren zich (weer) vestigen in de wijk.
Die ontwikkeling moet volgens bewoners doorgezet worden. Waar mogelijk zal de gemeente
medewerking verlenen aan de wens van bewoners. Daarbij merkt de gemeente wel op dat
vergrijzing in de hele gemeente een verschijnsel is waar ook aandacht voor zal zijn.
Door te werken aan levensloopbestendige woningen en woonwijken moet het mogelijk zijn
om velen tevreden te stellen.
De bewoners geven aan behoefte te hebben aan betaalbare starterswoningen. Gemeente en
Woonstichting Etten-Leur zijn er van overtuigd dat jongeren in de bestaande woningvoorraad
kansen hebben om aan een betaalbare bestaande koop- of huurwoning te komen. De
mogelijkheden liggen echter niet voor het oprapen. Aanvullende nieuwbouw is daarom bij
nog te realiseren plannen een uitgangspunt. Ook andere mogelijkheden om jongeren aan de
wijk te kunnen (blijven) binden worden gevraagd. Verkoop van huurwoningen zou antwoord
kunnen zijn op die vraag. Woonstichting Etten-Leur denkt vanaf 2008 samen met enkele
bewoners en de gemeente na over de mogelijkheden daarvoor.
Senioren moeten volgens bewoners en gemeente de kans krijgen om zo lang mogelijk
zelfstandig in hun wijk te kunnen blijven wonen. Veel senioren zullen zelf na moeten denken
over investeringen in hun woningen. Daarbij wil de gemeente 55 plussers de hand reiken
door in 2008 een stimuleringsregeling vast te stellen. Genoemde groep kan een beroep doen
op een financiële bijdrage voor het aanpassen van de woning. Woonstichting Etten-Leur kan
deze groep tegemoet komen als er een wens is te gaan huren.
Er ligt ook een taak voor gemeente, Woonstichting Etten-Leur en zorgaanbieders om voor
senioren te komen tot de inrichting van (een deel van) de wijk tot woonservicegebied, met
levensloopbestendige woningen en voorzieningen.
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Inzet van gemeente en diverse partijen is om voor eind 2008 voor heel Etten-Leur hierover
een visie klaar te hebben. Vanaf 2009 wordt concreet gestart met het maken van de
woonservicegebieden (hierover later meer). Ook een vervolg op het project ‘Blijvend thuis in
eigen huis’
In de wijk zijn al enkele woonvormen voor bijzondere doelgroepen (veelal mensen met een
verstandelijke beperking). De bewoners zijn niet tegen nieuwe initiatieven.
Voor de huisvesting hanteert de gemeente een specifiek beleidskader. Voor eind 2008 wil de
gemeente dat beleidskader actueel hebben en afspraken maken waar de komende jaren in
Centrum-Oost nog ruimte is voor dit soort woningbouw.
Locaties
Bewoners hebben over enkele locaties de uitgesproken mening dat woningbouw daar ‘not
done’ is. Het Oderkerkpark moet vooral beschikbaar blijven voor leuke activiteiten en als
ontmoetingsplek. Dat geldt ook voor het hertenkamp.
De gemeente zal deze wens respecteren.
Locaties die wat de gemeente betreft op wat langere termijn in beeld zijn voor
(her)ontwikkeling, zijn de verschillende schoollocaties die vrijkomen als wordt gekozen voor
het realiseren van een zogeheten brede school (plus) voor de wijk. Zie het volgende thema.
Uit gesprekken met bewoners is duidelijk geworden dat zij genoemde locaties bespreekbaar
vinden. Voor het terrein van de Nobelaer en Boerenbond is zelfs op basis van inspraak een
raadbesluit genomen.
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Plannen wonen
In de gemeentelijke projectenbundel van de Structuurvisie Plus staan tot 2015 zo’n 250
nieuwe woningen opgenomen.
Een plan dat al in volle gang is, is de nieuwbouw in het Elisabethpark. Daar komen in totaal
111 woningen. Een heel groot deel daarvan bestaat uit appartementen, onder andere voor
senioren.

(impressie nieuwbouw Elisabethpark)

Aan de Markt worden vanaf 2008 nog enkele woningen toegevoegd. Dat zal op een
vergelijkbare wijze gebeuren als de drie woningen die eind 2007 op de locatie Markt 106 zijn
opgeleverd.
Het is denkbaar dat plannen niet doorgaan of wijzigen. Verder is het zeker niet uitgesloten
dat zich de komende jaren nieuwe, kansrijke ontwikkelingen aandienen. Te denken valt aan
ontwikkelingen die voortvloeien uit een in 2009 af te ronden studie van de Anna van
Berchemlaan, inclusief het stationsgebied en de huidige schoollocaties.
Via de jaarlijks te actualiseren projectenbundel en de jaarlijkse woonthermometer zal de
gemeente bewoners informeren over (voortgang van) plannen.
Verder zal na het vaststellen van het wijkplan ook jaarlijks de balans worden opgemaakt. Zie
ook het hoofdstuk ‘proces uitvoering en communicatie’.
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Wie doet wat?
Bewoners
• actief meepraten over woningbouwprogramma’s (via klankbord- en werkgroep voor
uitwerking van diverse plannen en via enquêtes over woningbehoeften en andere
onderwerpen van wonen en de woonomgeving);
• via wijkvereniging, bewonerscommissie(s) en/of diverse (belangen)organisaties
meedenken over gewenste ontwikkelingen in de wijk, zoals bijvoorbeeld de studie
Anna van Bechemlaan . Dat zal veelal op projectmatige basis zijn. Specifieke
bewonersinitiatieven onderdeel laten zijn van (uitvoeringsprogramma) wijkplan.
Organisaties
• voor alle bouwers en ontwikkelaars geldt:
- het realiseren van plannen die tot 2015 op het programma staan;
- actief informatie verstrekken aan bewoners in het belang van burgerparticipatie;
• Woonstichting Etten-Leur stelt voor 1 januari 2009 haar strategisch beleidskader vast,
en doet voorstellen voor aanpak van complexen in de wijk;
• Andere verhuurders worden verzocht om ook hun strategische beleid toe te lichten;
• Zorgorganisaties formuleren hun opgaven voor 1 januari 2009.
Gemeente
• in beeld brengen van woningbehoeften;
• uitwerking woonvisie en ander beleid (zoals Wmo);
• afspraken maken met bouwers en ontwikkelaars zodat plannen volgens programma
gerealiseerd worden;
• faciliteren van senioren die zo lang mogelijk zelfstandig in hun huidige woning willen
blijven wonen (vervolg op project ‘ Blijvend thuis in eigen huis’).
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2.

Voorzieningen en sociaal-maatschappelijke activiteiten

Winkels en bedrijven
Bewoners noemen vooral de winkels aan het Van Goghplein. De wijk heeft echter ook
winkels aan de Markt en Oude Bredaseweg. Opvallend is dat bewoners geen uitgesproken
mening hebben over de winkels aan de Oude Bredaseweg en de Markt.
Verder zijn er nog bedrijven aan de Anna van Berchemlaan en het Stationsplein.
Het winkelaanbod aan het Van Goghplein is niet specifiek voor de bewoners van de wijk.
Bijna 60% van de bewoners van Centrum-Oost gaat volgens het door de gemeente
gehouden ‘Koopstromenonderzoek’ van begin 2006 voor dagelijkse boodschappen naar het
winkelhart of een supermarkt elders in de gemeente.
Sinds kort is er een buurtwinkel gevestigd. Handig voor de vergeten boodschap. Daarvoor
kunnen bewoners overigens ook terecht in de winkel van Het Anbarg.
Volgens het gemeentelijke rapport ‘Ruimtelijke structuurvisie detailhandel en horeca’,
vastgesteld door de gemeenteraad in september 2007, zullen vooral de traditionele
horecabedrijven de komende jaren verder (in aantal) af blijven nemen. Op de Markt is deze
ontwikkeling de afgelopen jaren zichtbaar.
Aanbeveling in genoemd rapport is behoud van een kwalitatief goed basisaanbod van buurten wijkgebonden voorzieningen na te streven. Daarbij wordt wel opgemerkt dat dit
gemakkelijker zal zijn wanneer die actie wordt gekoppeld aan het totale buurt- en
wijkwinkelaanbod.
Onduidelijk is of de winkelstrip Van Goghplein (kwalitatief) voldoende groot is om zich
minimaal op het huidige niveau te kunnen handhaven. Er is de afgelopen jaren het nodige
verloop in het winkelaanbod geweest.
Uit gesprekken met bewoners is af te leiden dat de wijk hecht aan de winkelstrip bij het Van
Goghplein. Enkele bewoners verwachten dat de winkelstrip zal blijven bestaan, want de
winkels hebben een sociale functie.
De winkels zijn overigens niet alleen afhankelijk van de bewoners van de wijk.
Het pas herziene bestemmingsplan voor de wijk biedt in ieder geval de mogelijkheid dat de
winkels er kunnen blijven. Uitbreiding van het aantal winkels is evenwel niet voorzien.
Dat sluit op voorhand overigens niet uit dat in samenhang met diverse ontwikkelingen
wellicht nieuwe kansen ontstaan voor winkels en daarmee de werkgelegenheid. Denk daarbij
aan de in 2009 te presenteren studie Anna van Berchemlaan en de (her)ontwikkeling van
diverse locaties. Als de mogelijkheid zich aandient zal de gemeente in samenhang met haar
sociaal-economisch beleid en aanvullend in het werkgelegenheidsbeleid voorstellen doen,
respectievelijk acties ondernemen en stimuleren.
Welzijns- en zorgvoorzieningen
De wijk heeft in bijvoorbeeld De Nobelaer en Het Anbarg enkele (bovenwijkse) welzijns- en
zorgvoorzieningen.
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(Het Anbarg)

Over de voorzieningen en de aangeboden activiteiten zijn bewoners tevreden. Bewoners
vinden behoud van de voorzieningen belangrijk. Dat geldt ook voor de sociale samenhang in
de wijk (zie hierna).
De Appelgaarde en ’t Palet zijn voor Centrum-Oost de twee specifieke locaties waar
bewoners van de wijk activiteiten aangeboden krijgen. Sinds de komst van Het Anbarg
kunnen bewoners ook daar terecht.
De bewoners geven aan tevreden te zijn over de activiteiten die worden aangeboden. Over
het geringe aantal bewoners dat gebruik maakt van ‘t Palet is men niet tevreden. Men vraagt
zich af of er wel voldoende bekend is welke activiteiten er plaats vinden en of de activiteiten
voldoende aansluiten bij de wensen van verschillende groepen bewoners.
De Appelgaarde en ’t Palet hebben in principe hun eigen publiek en daarbij horende
activiteiten. In gesprekken is vastgesteld dat vooral de wijkvereniging het jammer vindt dat
haar activiteiten minder ouderen aantrekken. Dat heeft volgens haar te maken met de
aanwezigheid van De Appelgaarde. Het kan ook te maken hebben met de beperkte ruimte
die de wijkvereniging in het huidige gebouw tot haar beschikking heeft.
Duidelijk is dat geen van de organisaties belang heeft bij het vissen in dezelfde vijver.
Welzijnsorganisaties en de wijkvereniging hebben uitgesproken met elkaar in gesprek te
gaan en goede afspraken voor de toekomst te willen maken. Daarbij zal voor 2008 het
accent liggen bij het in kaart brengen van alle activiteiten en wie wat (samen) gaat doen.
Enkele partijen hebben als aanloop voorgesteld om ‘bij elkaar over de vloer te komen’.
Daarvoor wordt een plan voor een soort activiteitencompetitie ontwikkeld.
Toekomst accommodaties
Het gebouw De Appelgaarde is aan onderhoud en naar alle waarschijnlijkheid vervanging
toe. De organisatie die gebruik maakt van het gebouw wil het pand in eigendom van de
gemeente overnemen. De gemeente zal hierover bij het actualiseren van het
accommodatiebeleid een standpunt innemen. In principe is er voor deze activiteiten over
enkele jaren ruimte in het nieuw te realiseren ‘sociaal cultureel en educatief knooppunt’ dat
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op het huidige zwembadterrein van de wijk De Banakkers komt.
In het gemeentelijke accommodatiebeleid zal ook de toekomst van ’t Palet aan de orde
komen. Dat geldt overigens voor diverse functies en voorzieningen in de wijk. Het spreekt
voor zich dat organisaties en bewoners daarbij worden betrokken. De wijze waarop is/zal
worden vastgelegd in de (kader)nota die voor eind 2009 zal worden vastgesteld.
Los van wat de hiervoor genoemde discussie uiteindelijk gaat opleveren, houdt de gemeente
er rekening mee dat diverse locaties met woningbouw en meer groen en parkeren
herontwikkeld kunnen worden. Die locaties staan in de eerder genoemde projectenbundel.
Brede school (plus)
Bewoners en diverse organisaties zijn positief over het concept van de Brede school. Het
onderwijs ziet graag op korte termijn al nieuwbouw gerealiseerd. De huidige
schoolgebouwen zijn sterk verouderd, er moet veel worden geïnvesteerd om ze nog aan de
eisen van dit moment te laten voldoen.
Bovendien zijn er momenteel geen mogelijkheden voor buitenschoolse opvang of uitbreiding.
Een ander voordeel volgens de organisaties is dat de brede school activiteiten kan
aanbieden waar ook andere inwoners gebruik van kunnen gaan maken. De activiteiten in de
wijk zullen uiteraard wel goed op elkaar afgestemd dienen te worden.
In de gemeentelijke Structuurvisie Plus is opgenomen dat Etten-Leur zogeheten Brede
scholen (plus) gaat realiseren. In de uitwerking van het gemeentelijke beleid is het
uitgangspunt dat de bestaande scholen in Centrum-Oost opgaan in één nieuw gebouw.
Daarvoor heeft de gemeente de locatie van de huidige Don Bosco-school op het oog. Er zijn
ook andere locaties denkbaar. Eén daarvan is gelegen in de wijk, namelijk de huidige locatie
van D’n Overkant aan de Lambertusstraat in combinatie met een deel van het
Wipakkerterrein.
De locatie van de huidige Nobelaer, genoemd tijdens de werksessie in april 2008, lijkt
geschikt maar is door een eerder genomen besluit van de raad niet bespreekbaar.
Besluiten over de brede school moeten overigens nog worden genomen. Dat gebeurt als
onderdeel van de in 2009 vast te stellen accommodatienota, zie verderop.
Voor de wijkvereniging en de bewoners is het ondenkbaar dat er op termijn geen scholen
meer in de wijk zijn. Juist nu er sprake is van vestiging van jongeren. Een keuze die vaak is
ingegeven door de aanwezigheid van de scholen. Daarbij ziet men de school als een
belangrijke ontmoetingsplek in de wijk.
Bovendien wordt het als onlogisch gezien dat kinderen uit de wijk een paar keer per dag de
spoorlijn over moeten.
De gemeente zal samen met het onderwijs vanaf 2008, in samenhang met het
accommodatiebeleid, maar ook in relatie met ontwikkelingen die voortvloeien uit de studie
(omgeving) Anna van Berchemlaan en de (her)inrichting van de Spoorzone, het initiatief
nemen voor een (verdere) discussie over dit onderwerp.
Daarbij worden naast uitkomsten van studie(s) onder andere ook de laatste
leerlingprognoses betrokken.
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Sociale samenhang
Volgens bewoners is er in Centrum-Oost best een goede sociale samenhang. Mensen
groeten elkaar en maken nog steeds een praatje. Dat beeld wordt door cijfers van de
burgerpeiling bevestigd. Overigens is volgens die cijfers Centrum-Oost niet heel bijzonder.
De wens van de wijk is om de huidige sterke sociale cohesie, zo typerend voor de identiteit
van de wijk, te bewaken en nog verder uit te breiden.
Volgens bewoners en vooral de welzijnsorganisaties die actief zijn in de wijk zal er de
komende jaren meer aandacht moeten zijn voor ontmoeting en het elkaar nog beter leren
kennen. Dat kan door het organiseren van activiteiten en het aanbieden van sport en spel.
Een project ‘Jong ontmoet oud’ kan bijvoorbeeld bijdragen aan begrip tussen beide
leeftijdsgroepen.
Bevorderen van deelname en betrokkenheid van allochtonen en groepen die in het kader
van het Wmo-beleidsplan niet of nauwelijks zichtbaar zijn is een speerpunt. Deze activiteit
zal in goed overleg tussen buurtbeheer, het welzijnswerk, de wijkvereniging en
bewoners(organisaties) ingevuld worden.
Essentieel is dat de wijkbewoners zelf een actieve rol spelen in hun wijk. Dat kan op
verschillende manieren.
Goede voorbeelden hiervan zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Ander goed voorbeeld is het project ‘Buurtbemiddeling’ dat in 2008 van start is gegaan.
Nog een voorbeeld is de zogeheten ‘ bemoeizorg’. Als bewoners zich zorgen maken over
een buurtbewoner kan deze ‘zorgwekkende situatie’ gemeld worden bij het Wmo-loket Elz.
Van daaruit wordt de eerste stap gezet om de situatie in beeld te krijgen en tot een
oplossingsgerichte aanpak te komen.
Ontmoeting: centraal en functioneel
Onder bewoners bestaat behoefte aan een herkenbare, centrale, ontmoetingsplek. Daarvoor
wordt het Van Goghplein het meest geschikt geacht. Het is de afgelopen jaren mooi
opgeknapt en het is er levendig. Winkeliers hebben daar een bijdrage aan geleverd. Zij willen
dat blijven doen, verwachten dat ook van de gemeente in de vorm van geld en PR.
De bewoners en vrijwilligersorganisaties zouden er meer activiteiten willen organiseren,
bijvoorbeeld culturele manifestaties. Diverse organisaties zijn bereid om hierin het voortouw
te nemen. Het animo zal zeker toenemen als er fysiek mogelijkheden worden geboden om in
de omgeving van het Van Goghplein functies en/of winkels toe te voegen. In die zin zou een
brede school op de locatie Nobelaer/Boerenbond een goede invulling zijn geweest. Wellicht
is een invulling met woningbouw en enkele functionele ruimten aan de zijde van het plein
haalbaar.
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(Van Goghplein)

Plekken als het Oderkerkpark en het hertenkamp kunnen nog beter uit de verf komen. Dat
zijn functionele ontmoetingsplekken. Daarvan zijn er nog meer in de wijk. Te denken valt aan
speelterreinen en hondenuitlaatterreinen.
Ontmoeting tussen groepen
De wijkvereniging neemt het initiatief om samen met diverse organisaties ontmoetingen
tussen diverse groepen, zoals jong en oud, allochtoon en autochtoon, te organiseren. In
2008 zal dat leiden tot een zogeheten ‘multicultidag’.
Ook ideeën voor andere (ook culturele) activiteiten worden op initiatief van de wijkvereniging
in 2008 uitgewerkt.
Sport en spel
Bewoners hebben gemeld dat er voor jongeren niet veel geschikte speelplekken zijn.
Voor de jeugd tot 14 jaar is het speelplan in 2008 vastgesteld. Die voorzieningen worden
allen in 2008 geplaatst.
Voor de oudere jeugd lijkt de komst van enkele centrale voorzieningen zoals een bioscoop
een goede aanwinst. In het beoogde gebouw van de Brede school plus moet het ook
mogelijk zijn om specifieke activiteiten aan te bieden. Samenwerking tussen de
wijkvereniging(en) en het welzijnswerk ligt daarbij voor de hand.
Zoals opgenomen in de sportbeleidsnota 2007 worden voor de bewoners van Centrum-Oost
vanaf 2008 de volgende (sport)projekten/activiteiten georganiseerd:
• Galm-projekt (sportstimuleringsprojekt voor inwoners van 55+)
• Naschools sporten: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar maken laagdrempelig
kennis met sportmogelijkheden bij verschillende sportverenigingen.
• Zomeraktiviteiten voor de jeugd van 12-18 jaar.
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Zorgvoorzieningen
Volgens bewoners zijn er in de wijk voldoende voorzieningen. Zorgaanbieders delen die
mening. Er zijn twee huisartspraktijken.
Met de opening van Het Anbarg heeft het al bestaande aanbod nog een extra impuls
gekregen. Voor de komende jaren zijn er plannen om de huisartsenpraktijk op de hoek
Markt/Spoorlaan in een nieuw jasje te steken. Daar komt dan ook ruimte bij voor een
apotheek en wellicht nog een andere functie.
Woonservicegebied
Centrum-Oost maakt deel uit van een zogeheten ‘woonservicegebied’. In dat gebied zijn
diverse welzijn- en zorgvoorzieningen, waar mensen van jong tot oud een beroep op kunnen
doen. Er staan ook woningen die voor mensen ongeacht leeftijd of beperking geschikt en
beschikbaar zijn.
In opdracht van de gemeente is in 2007 een scan uitgevoerd. Daaraan hebben de
wijkvereniging en diverse welzijns- en zorgorganisaties een bijdrage geleverd. Het algemene
beeld voor de wijk is positief. Optimaliseren van looproutes en het maken van duidelijke
afspraken tussen de welzijns- en zorgorganisaties zijn de belangrijkste actiepunten voor de
komende jaren.
Uiterlijk eind 2008 zal op initiatief van de gemeente een algemeen plan van aanpak voor
feitelijke invulling van alle woonservicegebieden in Etten-Leur klaar zijn en kan vanaf 2009
uitvoering plaats vinden. Verwachting is dat de wijk Centrum-Oost in 2010 aan bod komt.
Een actiepunt dat vooruitlopend hierop al opgestart kan worden is het maken van een plan
van aanpak voor (het realiseren van) looproutes. Het denkproces hiervoor start in 2008.
Hierover meer bij het thema ‘verkeer en mobiliteit’.
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Plannen voorzieningen en activiteiten
Voor 2008 staan voor de wijk de volgende activiteiten op het programma:
• diverse sportprojecten (zie sportbeleidsnota)
• activiteiten voor kinderen (al dan niet in overleg met het onderwijs)
• de reguliere activiteiten van de wijkvereniging + vergroten bezoekersaantal ‘t Palet
• het uitvoeren van het speelplan
• opstarten overleg tussen gemeente en welzijns- en zorgorganisaties om vorm en
inhoud te geven aan het beoogde woonservicegebied
• start kadernota nieuwe accommodatienota
• overleg over afstemming/samenwerking diverse aanbieders van activiteiten
Tot 2010 is de (discussie over de) accommodatienota van belang. De te beantwoorden
vraag is: ‘Voor welke functies moet er plaats zijn in Centrum-Oost?’
Na 2010 speelt de uitwerking van het woonservicegebied.
Wie doet wat?
Bewoners
• Een actieve bijdrage leveren aan (de discussie over) het accommodatiebeleid
(burgerparticipatie).
• Een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale samenhang in de wijk,
door:
- zelf vorm en inhoud te geven aan activiteiten die de samenhang vergroten (onder
andere via buurtaandeelhouderschap, zie thema ‘openbare ruimte’);
- gesprekspartner te zijn van gemeente en welzijns- en zorgorganisaties;
- mee te doen met projecten buurtbemiddeling en bemoeizorg.
Organisaties
• Samenwerken om het beste uit de wijk te halen
• Actief nadenken en voorstellen doen om het gewenste voorzieningenniveau in de wijk
op peil te houden (inclusief investeren in stenen en mensen)
Gemeente
• Voeren regie voor de uitwerking van het Wmo-beleidsplan en (de uitwerking van) het
plan van aanpak woonservicegebied
• Faciliteren bewoners en organisaties
• Actualiseren en uitwerken accommodatienota
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3.

Openbare ruimte

Uit de gemeentelijke Groenbeleidsnota blijkt dat de hoeveelheid groen in Centrum-Oost
onder de vastgestelde norm ligt. Dat wordt door bewoners in sommige buurten herkend. Het
is echter geen onderwerp waarop bewoners snel verbetering van de gemeente verwachten.
Het groen dat er is, dus de kwaliteit, wordt hoog gewaardeerd.
Bewoners hebben wel zorg over het onderhoud van het groen. Dat laat in hun ogen nog te
wensen over.
De opworteling van bomen is vooral de minder valide weggebruikers een doorn in het oog.
De bewoners hebben ook zorg voor wat betreft het onderhoud van het straatwerk. Vaker en
grondiger vegen en borstelen is wat de bewoners willen zien.
De gemeente herkent de geluiden van de bewoners. De huidige kwaliteit van de openbare
ruimte in Centrum Oost voldoet op een aantal punten nog niet aan de norm van ‘Beheren op
niveau’. Het streven is erop gericht om de achterstand binnen een periode van 5 jaar in te
lopen. Dit houdt in dat in het jaar 2012 nagenoeg de gehele openbare ruimte het gewenste
niveau heeft bereikt. Dat houdt in:
•
In haar algemeenheid zit de wijk op het onderhoudsniveau gemiddeld.
•
De fietspaden in de wijk zijn gebracht op het niveau hoog.
•
De trottoirs rond de seniorenvoorzieningen zijn gebracht op het niveau hoog.
Via snelle en gerichte acties zal de komende jaren de slag naar de gewenste kwaliteit
worden gemaakt. Daar horen ook terugkerende schoonmaakacties bij. In mei 2008 is die
actie voor het laatst gehouden. Bedoeling is deze actie jaarlijks te herhalen.
Bevorderen betrokkenheid bewoners
Sinds enkele jaren nemen de gemeente en Woonstichting Etten-Leur het initiatief voor
projecten waarbij bewoners worden betrokken en daarmee worden gestimuleerd om hun tuin
of straat netjes te krijgen en houden.
Ook in Centrum-Oost zal vanaf 2008, mede op verzoek van de wijkvereniging en de
bewoners, (opnieuw) ruimte worden gemaakt voor dergelijke projecten.
Er zal ook worden nagedacht hoe bewoners zich (nog) meer betrokken kunnen voelen bij het
beheer en onderhoud van hun buurt. Gemeente en Woonstichting stellen ter uitvoering van
de samen gemaakte prestatieafspraken budgetten voor allerlei projecten in de openbare
ruimte beschikbaar. Vanaf 2009 willen beide partijen voor iedere wijk een bedrag
beschikbaar stellen voor zogeheten ‘spontane’ wijkinitiatieven.
In diverse andere gemeenten zijn hier al positieve ervaringen mee opgedaan. Het is een
voor Etten-Leur nieuw fenomeen, dat prima aan lijkt te sluiten bij plannen van de gemeente
om de burgerparticipatie te vergroten. Het is ook een prima aanvulling op het bestaande
buurtbeheer en diverse al lopende of geplande projecten.
Het zal vooral moeten gaan om spontane activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van
de sociale samenhang.
Bedoeling is dat ook andere organisaties die actief zijn in de wijk een bijdrage leveren.
Gemeente en Woonstichting zullen daar bij verschillende partijen op aandringen.
Zie verder het financiële hoofdstuk.
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Plannen openbare ruimte
Het gaat vooral om plannen waarvan het resultaat snel zichtbaar wordt.
In 2008 wordt dus al gestart met aanpassingen aan straatwerk en groen- en wegonderhoud.
Dat gebeurt voor een groot deel onder de vlag van ‘Gemeente en WEL werken samen’.
Bij alle (beheer)plannen voor de komende jaren zal nadrukkelijk bezien worden of uitbreiden
of vervangen van groen tot de mogelijkheden behoort.
Daarbij zal nadrukkelijk ook aandacht zijn voor het project ‘kindveilig inrichten’, waarover
gemeente en Woonstichting een prestatieafspraak hebben gemaakt en vanaf 2008 middelen
beschikbaar stellen (zie verder bij thema ‘mobiliteit en verkeer).
Uiterlijk in 2012 zal de kwaliteit van de openbare ruimte in Centrum-Oost op orde moeten
zijn.
Wie doet wat?
Bewoners
• krijgen budget en zeggenschap en bepalen wat zij belangrijk vinden in enig jaar;
• steken zelf nadrukkelijk de handen uit de mouwen
• maken indien nodig afspraken met organisaties en gemeente om projecten te kunnen
uitvoeren
Organisaties
• leveren hun (nader af te spreken en vast te leggen) bijdrage in geld en anderszins
aan activiteiten van bewoners
• Woonstichting Etten-Leur draagt bij aan het uitwerken van prestatieafspraken met de
gemeente en andere organisaties (bijvoorbeeld de huurders belangen vereniging)
Gemeente
• levert budget en ondersteuning vanuit het buurt- en stadsbeheer
• denkt mee met bewoners hoe zij hun zeggenschap zo optimaal mogelijk in de praktijk
kunnen brengen
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4.

Milieu

Volgens bewoners en gemeente is handhaving de sleutel tot succes voor het aanpakken van
hondenpoep en zwerfvuil. Daar zal dus vanuit de gemeente ook de komende jaren op
worden ingezet.
Hondenoverlast
Voor wat betreft de honden(poep) gebeurt dat in Centrum-Oost in samenhang met de aanleg
van één nieuw uitlaatterrein.
Bij een nog aan te wijzen bestaand terrein wordt een hekwerk rondom aangebracht. Op die
manier wordt voorkomen dat honden de weg op kunnen schieten en voor gevaarlijke
situaties kunnen zorgen. Deze aanpak, die overigens volledig in samenspraak met bewoners
wordt voorbereid, zal ook ruimte moeten bieden voor ontmoeting (genoemd in hoofdstuk 2)
en hondenbezitters aan moeten sporen om geen overlast te veroorzaken.
Afval
De wens van de bewoners voor meer mogelijkheden voor het aanbieden van afval zal vanaf
2008 actief worden opgepakt door de gemeente. Tussen gemeente en Woonstichting EttenLeur is daarvoor afgesproken dat containers ondergronds en inpandig worden gebracht.
Verwachting van de gemeente is dat dit zal leiden tot het beperken van zwerfvuil.
Overigens valt en staat iedere actie met het doordringen tot het besef van bewoners en
winkeliers dat ook zij nadrukkelijk hun bijdrage moeten leveren. De jaarlijkse
schoonmaakactie zal duidelijk maken of aanvullende acties of maatregelen nodig zijn.
Wateroverlast
Met de start van ‘Operatie Waterweg’ begin 2008 is ingezet op een structurele oplossing
voor overtollig regenwater en de gevolgen hiervan. Het zal nog enkele jaren duren en er
zullen ook aanvullende maatregelen als onderdeel van diverse ruimtelijke ontwikkelingen
nodig zijn om het gewenste effect te bereiken. Uiteindelijk zal een veelgehoorde klacht van
bewoners van de afgelopen jaren tot het verleden behoren.
Geluidoverlast
De bewoners klagen over geluidsoverlast.
In de wijk Centrum Oost liggen enkele wegen die deel uitmaken van de hoofdwegenstructuur
met een relatief hoge verkeersintensiteit en daardoor een hoge geluidsbelasting. Het gaat
dan met name om de Spoorlaan, de Liesbosweg, de Anna van Berchemlaan en de
Parklaan.
In verband met nieuwe ontwikkelingen langs de Anna van Berchemlaan is de verwachting
dat deze weg in de toekomst van stil asfalt wordt voorzien.
Het gedeelte van de Spoorlaan dat nu nog klinkerbestrating heeft krijgt op termijn (stil) asfalt.
Woningen die geluidsoverlast ervaren van het aanwezige spoor zijn grotendeels gesaneerd.
Voor een aantal woningen bestaat tot en met 2009 de mogelijkheid om gebruik te maken van
de mogelijkheid om met een overheidsbijdrage te saneren.
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Plannen milieu(maatregelen)
In 2008 wordt gestart met de aanpak van diverse knelpunten als gevolg van wateroverlast,
beperken van het zwerfvuil en het tegengaan van hondenpoep.
Voor eind 2008 is bekend welke concrete maatregelen in de wijk Centrum-Oost zullen
worden doorgevoerd. Uitgangspunt is om uiterlijk eind 2011 alle projecten af te hebben
gerond.
Verder kunnen bewoners van de wijk met een door de gemeente verstrekte bon in ieder
geval twee keer hun afval bij de milieustraat aanbieden. Verwachting bij de gemeente is dat
ter uitwerking van prestatieafspraken met Woonstichting Etten-Leur vanaf 2008 op enkele
locaties afvalcontainers ondergronds gebracht kunnen worden.
Voor Centrum-Oost is het uitgangspunt van de gemeente dat er één hondenuitlaatterrein
bijkomt. De locatie nabij de rotonde aan de Valpoort/Parklaan komt daarvoor in aanmerking.
Ook het terrein bij Het Anbarg lijkt daarvoor geschikt.
Aanleg van een nieuw terrein staat gepland voor 2008. Er zal nog overleg met wijkvereniging
en bewoners plaats vinden.
Voor de lange(re) termijn zal aandacht worden besteed aan de specifieke
milieuonderwerpen, zoals beperken geluidoverlast, in kaart brengen van
bodemverontreiniging en het beperken van CO2 uitstoot. Voor het laatste onderwerp zal dat
een onderdeel zijn van het in 2009 vast te stellen nieuwe gemeentelijke klimaatbeleid.
Wie doet wat?
Bewoners
• medewerking verlenen aan het treffen van maatregelen door de gemeente om
knelpunten zoals wateroverlast en het beperken van zwerfafval vanaf 2008 aan te
kunnen pakken
• elkaar aanspreken op gedrag en signaleren richting gemeente
Organisaties
• voor zover nodig medewerking verlenen (zie bewoners)
• voorbeeld zijn en verantwoordelijkheid nemen voor het samen met bewoners en
gemeente aanpakken van knelpunten
• Woonstichting Etten-Leur draagt (financieel) bij op basis van prestatieafspraken met
gemeente aan het oplossen van enkele knelpunten, onder andere door het inpandig
brengen van afvalcontainers.
Gemeente
• is in 2008 gestart met diverse zichtbare activiteiten
• stelt uiterlijk in 2009 een integrale milieuvisie vast
• maakt plannen voor sanering van geluid en bodem als uit nader te verrichten
onderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn.
• brengt vanaf 2008 diverse (afval)containers ondergronds of werkt eraan mee dat ze
inpandig worden gebracht bij appartementencomplexen

26

5.

Mobiliteit en verkeer

De wijk is de afgelopen jaren duurzaam veilig ingericht. Daarover zijn bewoners over het
algemeen tevreden. Niet overal worden drempels en andere voorzieningen even goed door
bewoners gewaardeerd. Desondanks wordt de bereikbaarheid van de wijk als goed
omschreven. Het kan natuurlijk altijd beter.
Verbeteren bereikbaarheid
Voor voetgangers en meer in het bijzonder minder validen wordt als onderdeel van het te
realiseren woonservicegebied gezorgd voor herkenbare en kwalitatief goede looproutes.
Daarbij wordt ook gezocht naar maatwerk voor de drukkere wegen die in de regel moeilijk(er)
oversteekbaar zijn. Als onderdeel van de studie naar herinrichting van de Anna van
Berchemlaan zal dit aandacht krijgen.
Voor fietsers zal het accent in Centrum-Oost liggen bij het verbeteren van de (onderhouds)
kwaliteit, de gebruiksmogelijkheden inclusief oversteekmogelijkheden van en bewegwijzering
langs de bestaande fietsvoorzieningen.
Centrum-Oost heeft het NS station. De bestaande busroutes van Veolia en de wijkbus via de
Anna van Berchemlaan en de Spoorlaan staan niet ter discussie. Vanaf 2008 profiteren ook
de bewoners van Centrum-Oost van de snelle HOV-lijnen met Breda.
Wat de wijkbus betreft wordt jaarlijks via een klanttevredenheidsonderzoek vastgelegd of er
reden is de route te wijzigen.
Parkeren
De bewoners en enkele maatschappelijke organisaties zijn niet tevreden over het
parkeerbeleid. De gemeente zal waar dat mogelijk is bij herontwikkeling en realisatie van
plannen (zie thema’s ‘wonen en voorzieningen’) extra parkeerplaatsen aanleggen om de
gewenste minimale parkeernorm van 1,4 plaatsen per woning te halen.
Gemeente, Woonstichting, wijkvereniging en bewoners hebben afgesproken samen
knelpunten in kaart te brengen en waar dat kan snel oplossingen door te voeren.
Vergunninghoudersparkeren
Voor bewoners van de Van Kuijckflat, Oderkerkflat, Oude Bredaseweg (deel Van
Berchemlaan-Markt) en de omgeving Europalaan (aan de zijde van de Parklaan) blijft de
parkeervergunning van toepassing.
Voor personeel van diverse organisaties is het mogelijk om aan een parkeervergunning te
komen. Die zal de werkgever dan moeten regelen.
De noodzaak om aanvullende parkeermaatregelen te treffen zal mede afhankelijk zijn van
uitkomsten van een enquête die nog in de eerste helft van 2008 onder de bewoners zal
worden uitgezet.
Verkeersveiligheid
De bewoners van Centrum-Oost hebben de in hun ogen op te lossen knelpunten in de wijk in
beeld gebracht. Daarbij hebben ze ook een voorstel gedaan voor de oplossingen.
Het periodieke overleg van de wijkvereniging met het gemeentelijke buurtbeheer wordt
gebruikt om voor deze knelpunten een passende oplossing te vinden.
Daar waar sprake is van ongewenst verkeersgedrag en de veiligheid in het geding is zal door
politie en/of gemeente in samenspraak met bewoners en betrokkenen worden gezocht naar
afdoende oplossingen.
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Plannen mobiliteit en verkeer
Vanaf 2008 staan de uitwerking van het woonservicegebied, meer in het bijzonder het
maken van herkenbare en veilige looproutes, centraal.
In 2008/2009 maakt de gemeente in samenspraak met de bewoners een actieplan ‘parkeren
in woonwijken’. In het plan moet worden vastgelegd waar parkeren op de stoep mogelijk
moet zijn.
In 2008 worden de belangrijkste knelpunten in het parkeren door middel van de aanleg van
aanvullende voorzieningen of via efficiëntere inrichting doorgevoerd.
Daarvoor komen in ieder geval locaties in de (omgeving) Tuinstraat en BerettastraatNobelaerstraat in aanmerking. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden bij nieuwbouw van
Woonstichting Etten-Leur in de Stationsstraat.
Ook in 2008 zal de gemeente bezien of gebruik van de nu braakliggende locatie van het
voormalige Boerenbondterrein via tijdelijke parkeervoorzieningen mogelijk is.
Voortdurend punt van aandacht binnen het inmiddels ruim opgezette openbaar vervoer
netwerk is de (route van) wijkbus. Er is voor de korte termijn geen reden om de bestaande
route te wijzigen of uit te breiden.
Voor de langere termijn heeft de gemeente plannen om het verkeer bij de spoorovergang
Schoonhout-Plantijnlaan ondergronds te brengen.
Wie doet wat?
Bewoners
• (mede afhankelijk van te nemen beslissingen over accommodaties) meedenken over
gewenste looproutes en het kindveilig inrichten van buurten
• oplossingen aandragen voor knelpunten parkeren
• elkaar aanspreken op verkeersgedrag (daarbij gebruik maken van mogelijkheid
buurtbemiddeling, zie thema ‘ veiligheid’ )
Organisaties
• waar mogelijk een bijdrage leveren aan het beter inrichten van looproutes en
kindveilige buurten
• verantwoordelijkheid nemen in het zoeken naar oplossingen voor parkeerproblemen
(bijvoorbeeld: Avoord maak een afspraak met persoon over parkeren in eigen
parkeergarage)
Gemeente
• investeren in beheer en onderhoud van wegen
• vanaf 2008 initiatief uitwerking aspecten woonservicegebieden (looproutes, route
wijkbus)
• vanaf 2008 initiatief uitwerking kadernota ‘ Parkeren in beweging’
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6.

Veiligheid

Begin 2008 zijn de laatste cijfers van de tweejaarlijkse burgerpeiling gepresenteerd. Ten
opzichte van de vorige peiling is er vrij weinig gewijzigd. Bewoners ervaren de aanwezigheid
van diverse horecagelegenheden en jongeren, die daar veelal komen, als belangrijkste
punten van zorg.
Plannen veiligheid
De aanwezigheid van de coffeeshop wordt door een grote groep bewoners genoemd als
voornaamste aanleiding van overlastsituaties. De afgelopen jaren is er in goede
samenspraak tussen de eigenaar,politie en gemeente al een groot aantal maatregelen
doorgevoerd. Controle op de activiteiten in en rond de coffeeshop is een zaak voor de politie.
Dat is en blijft de komende jaren aandachtspunt.
Veel bewoners ervaren de aanwezigheid van jongeren als een probleem. Dit gaat verder dan
hun aanwezigheid in de wijk in verband met de coffeeshop.
In dit geval gaat het niet alleen om gevoelens van bewoners. De cijfers van de politie laten
zien dat het aantal meldingen de afgelopen jaren is toegenomen.
Waar dat gepaard gaat met hinderlijke overlast voor bewoners worden de jongeren op hun
gedrag aangesproken door de politie en de bewoners. Zie ook hierna ‘Actieplan politie’.
Stichting Welzijn Etten-Leur pleit er voor om ook meer contact met de jongeren te leggen en
niet allen ‘over’ hen te praten. De jongeren dienen uit de anonimiteit gehaald te worden.
In 2008 is in opdracht van Woonstichting Etten-Leur en in samenwerking met de Stichting
Welzijn gestart met het project ‘buurtbemiddeling’. Met inzet van vrijwilligers wordt in overleg
met betrokkenen naar een snelle en voor alle partijen acceptabele oplossing van problemen
gezocht.
In de nieuwe prestatieafspraken tot 2015 hebben Woonstichting Etten-Leur en gemeente
vastgelegd door te gaan met de projecten ‘veilig achterom’, die sinds enkele jaren tot
tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties worden georganiseerd.
Voor 2008 staat een project aan de Wilhelminalaan op het programma.
In 2009 komen de achterpaden van de IJzeren Pot aan de beurt

In samenspraak met de wijkvereniging van Centrum-Oost wordt bepaald welke projecten
vanaf 2009 in de wijk opgepakt kunnen worden.
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Voor 2008 benoemt de politie in het Jaarplan integrale veiligheid 2008 haar acties. Dit
jaarlijks vast te stellen plan (naar verwachting in 2009 gebaseerd op zgn. wijkscans) bevat
thema’s en speerpunten op het gebied van jeugd en veiligheid, geweld (tegengaan huiselijk
geweld en geweld op straat) maatregelen gericht op een veilige woon- en leefomgeving, en
enkele overige zaken zoals een aanpak terugdringen alcoholoverlast, een convenant aanpak
hennepkwekerijen
Voor Centrum-Oost zal uitvoering van het actieplan ondermeer inhouden dat de politie
jeugdgroepen steeds beter in beeld gaat brengen, waarnodig zal optreden en in
samenwerking met de andere partners overlast bespreekbaar zal maken en (mede)
aanpakken.
De politie zal in samenwerking met de gemeente werken aan een grotere bekendheid van de
wijkagent naar de wijkbewoners. Behalve dat de wijkagent zichtbaar is voor bewoners houdt
dat ook periodiek overleg met de wijkvereniging in.
Wie doet wat?
Bewoners
• blijven signaleren richting politie en gemeente, daarbij wel zoveel mogelijk zelf eerst
oplossingen zoeken
• jongeren aanspreken op hun gedrag en samen tot oplossingen komen
Organisaties
• een bijdrage (blijven) leveren aan projecten in de wijk (buurtbemiddeling, veilig
achterom)
• welzijnswerk en politie zoeken in overleg met bewoners naar passende oplossingen
voor knelpunten zoals hangjongeren
• politie werkt haar actieplan vanaf 2008 (verder) uit en geeft bewoners uitleg over
ondernomen activiteiten
Gemeente
• verricht iedere twee jaar via de burgerpeiling onderzoek naar de veiligheidsgevoelens
van bewoners
• maakt afspraken met Woonstichting Etten-Leur, welzijnswerk en politie over concrete
projecten en aanpak van gesignaleerde veiligheidsproblemen
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7.

Werken

Bewoners hebben een uitgesproken mening over de aanwezigheid van bedrijfjes die voor
overlast in de wijk zorgen. Daarvoor gelden milieuvoorschriften. Uitbreiding van het
bestaande aantal bedrijfjes is wat de gemeente betreft niet aan de orde.
Het sociaal-economische beleid en de ruimtelijke inrichting van de gemeente Etten-Leur
bepalen dat specifieke bedrijvenlocaties zich vooral op enkele locaties in de gemeente
concentreren. Voor een groot gedeelte is dat op bedrijventerrein Vosdonk. Kantoren staan
vooral aan de Bredaseweg (wijk Hooghuis). Deels grenst dat aan de wijk Centrum-Oost.
Organisaties zoals Avoord en Woonstichting Etten-Leur bieden werkgelegenheid in CentrumOost. Andere werkgevers zijn in de regel de winkels in de wijk.
Binnen de kaders van het gemeentelijke beleid zal de werkgelegenheid in Centrum-Oost
worden bevorderd. Voorop staat daarbij het streven om het aantal mensen met een uitkering
in de wijk (verder) terug te brengen. Mensen die daarvoor in aanmerking komen zijn bij de
gemeente bekend. Als er nog geen afspraken zijn gemaakt zal dat vanaf 2008 gebeuren.
Daarvoor kunnen bewoners gebruik maken van (re) integratiemogelijkheden.
Tabel 4: Uitkeringen Centrum-Oost
ABW/WWB

(W)AO

WW

Overig (AOW,
Wajong, WAZ)

Centrum-Oost 1
Centrum-Oost 2
Centrum-Oost 3

20
30
10

100
70
20

} ca. 200

Niet bekend

Etten-Leur

440

3260

580

5600

(Bron: CBS 2007/gemeente Etten-Leur)

Specifieke werkgelegenheid in de wijk is er buiten de bestaande winkels niet. Dat is tot nu
toe in het gemeentelijke sociaal-economische beleid als zodanig niet als een gewenste of
mogelijke ontwikkeling genoemd. Het is ook niet uitgesloten.
Als er een concrete vraag is naar (extra) mogelijkheden binnen de wijk zal bij de (her)
ontwikkeling van diverse locaties daarover nagedacht worden.
Gedacht kan daarbij worden aan het faciliteren van ruimte voor startende ondernemers.
In het huidige bestemmingsplan zijn er mogelijkheden voor huisgebonden beroepen.
De gemeente zal het initiatief nemen om met diverse organisaties in de wijk na te gaan
welke gerichte vraag er is naar werkgelegenheid binnen de wijk en of en zo ja hoe die vraag
kan worden gefaciliteerd.
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Plannen werken
Voor de wijk zal geen eigen werkgelegenheidsplan worden opgesteld. Wel zal worden
nagegaan of er vraag is onder bewoners met een uitkering.
Als bewoners plannen hebben bepaalt het bestemmingsplan wat mogelijk is.
Bij (her)ontwikkeling van locaties zal de gemeente het aspect werkgelegenheid
nadrukkelijker betrekken.
Wie doet wat?
Bewoners
• bij gemeente en/of organisaties aankloppen met vragen over werkgelegenheid
Organisaties
• nadenken over en creëren kansen voor inzet personeel uit de wijk
• afspraken maken met de gemeente over inschakeling van mensen die een beroep
doen op een uitkering
Gemeente
• bevorderen van werkgelegenheid (uitwerking beleid)
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Financieel hoofdstuk
In het bijgevoegde uitvoeringsprogramma is per project aangegeven welke partij actie
onderneemt en wie welke kosten draagt.
De bijdragen van de gemeente komen in eerste instantie en voor het grootste deel ten laste
van bestaande budgetten. In de financiële bijlage is dit op hoofdlijnen in beeld gebracht.
Jaarlijks wordt bij het monitoren van de uitvoering van werkzaamheden en acties ook
financieel de balans opgemaakt. Daarmee heeft onder andere de gemeenteraad de
mogelijkheid om zo nodig (andere) prioriteiten te bepalen. Overigens zal dat steeds
gebeuren in overleg met de wijkvereniging.
Budget voor ‘spontane’ wijkinitiatieven.
Gemeente en Woonstichting hebben in het kader van de prestatieafspraken vastgelegd dat
voor iedere wijk in 2009 en 2010 jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar zal zijn.
Wijkvereniging en bewoners krijgen de vrijheid om dat geld jaarlijks in te zetten voor
activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van sociale en culturele contacten en meer
betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.
Die middelen komen voor de gemeente voor 2009 volledig ten laste van de reserve
buurtbeheer. Voor 2010 krijgt de raad bij het opmaken van de balans, gekoppeld aan de
kadernota, een voorstel aangeboden.
Woonstichting Etten-Leur stelt de middelen beschikbaar uit haar leefbaarheidsbudget
volgens het investeringsbod.
Gemeente en Woonstichting stellen zich tot doel om na vaststelling van het wijkplan in
gesprek te gaan met andere organisaties en ook hen een bijdrage te vragen.
In 2009 zal duidelijk zijn of die aanpak effect heeft gesorteerd.
Gemeente en Woonstichting werken in 2008 samen met de wijkvereniging(en) de
‘spelregels’ uit.
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Proces uitvoering en communicatie
Het wijkplan is met veel inzet tot stand gekomen. Alle partijen en vooral bewoners moeten
kunnen zien en controleren dat de vastgelegde acties voortvarend worden opgepakt en
gerealiseerd.
Daarvoor wordt een aantal sporen uitgezet.
Procesbewaking
Het reguliere overleg dat buurtbeheer heeft met wijkpartners en de wijkvereniging wordt
gebruikt om voortgang in de uitvoering van acties te bewaken. Bij het overleg schuift in ieder
geval de gemeentelijke projectleider wijkplannen aan. Verder worden afhankelijk van de
voortgang van acties vertegenwoordigers van diverse partijen uitgenodigd.
Dat periodieke overleg wordt onder andere gebruikt om voor de nog niet concreet gemaakt
acties product- en procesverantwoordelijken aan te wijzen.
Het overleg vindt minimaal vier keer per jaar plaats. Buurtbeheer neemt hiervoor het initiatief.
Communicatie
Op initiatief van gemeente en Woonstichting Etten-Leur komt er vanaf 2008 een zogeheten
‘Leefbaarheidskrant’. Daarin wordt periodiek verslag gedaan van projecten die beide partijen
in heel Etten-Leur uitvoeren. Er wordt in de krant ook ruimte gereserveerd voor de projecten
van het wijkplan.
Jaarlijks wordt onder andere voor de gemeenteraad de stand van zaken van het
uitvoeringsprogramma opgemaakt. Bedoeling is die informatie terug te koppelen naar
bewoners en organisaties. De wijze waarop zal jaarlijks in overleg met de wijkvereniging en
diverse partijen worden bepaald.
De voortgang van projecten zal ook enkele keren per jaar via de Bode en de gemeentesite,
het project ’Haal het beste uit je wijk’ onder de aandacht worden gebracht.
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