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Voorwoord
De afgelopen termijnen hebben wij als VVD Etten-Leur al hard gebouwd aan de toekomst. Wij
hebben altijd gekozen voor constructieve politiek bedrijven. Dat betekent eigen inbreng en
eigen ideeën. Als we het niet eens zijn met een voorstel stemmen we niet simpelweg tegen
maar denken ook na over waar dan wel de mogelijkheden liggen. Dat is de lijn die we ook
richting de toekomst voort willen zetten. Niet roepen langs de zijlijn maar constructief
meewerken aan een nog mooier Etten-Leur.
De afgelopen raadsperiode mochten we deelnemen aan het college door een coalitie met het
CDA en APB. Dat maakte dat we aan de voorkant mee hebben kunnen denken en uiteindelijk
in de raad veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma waar hebben kunnen maken.
Die ambitie hebben we nu ook weer uiteraard. Uw inbreng en uw stem op de VVD Etten-Leur
doet er dus toe. Zo zagen we in de raadsperiode 2018-2022 dat we net als vrijwel alle andere
gemeenten voor een financieel lastige taak kwamen te staan. Wij hebben ervoor gekozen om
de tekorten niet bij onze inwoners op te halen, maar constructief na te denken over waar we
als gemeente nog hebben kunnen bezuinigen. Door daar over mee te denken en met ideeën
te komen blijft de pijn van bezuinigen aanwezig, maar kan je dat vanuit de liberale gedachte
doen en zoeken waar je de inwoners het minst raakt. Dat is constructieve politiek.
Ook andere grote thema’s, zoals een goede verkeersafwikkeling met bijbehorende
infrastructuur zoals een spoortunnel en rand- of rondwegen staat nu op de kaart voor de
komende jaren. Met de ambities om nog meer woningen te bouwen en een oplossing voor
de problemen die er nu zijn is dat hard nodig en zijn we dan ook blij dat dit nu op de kaart
staat. Maar er is richting de toekomst nog veel werk te verzetten. En daar gaan we graag weer
mee aan de slag.
Met een energiek, fris team met een aantal bekende gezichten en ervaring in de
gemeenteraad gaan we graag voor u aan de slag met het bouwen aan de toekomst van EttenLeur.
Het bouwen aan de toekomst doen we niet alleen. Naast de fractie (raadsleden,
burgerraadsleden en steunleden) gaan we ook graag en vaak in gesprek met onze inwoners.
Niet alleen rondom de verkiezingen om input op te halen maar het hele jaar door. Zeker als
er thema’s spelen in de omgeving zoeken we actief de omwonenden op om hun ideeën en
input op te halen. Ook daar gaan we de komende jaren weer mee aan de slag zodat we vanuit
de liberale gedachte de stem van onze inwoners kunnen vertalen naar beleid. Daar hebben
we u dus hard voor nodig. Ik nodig u dan ook graag uit om met dit verkiezingsprogramma in
gedachte het gesprek met ons aan te gaan en ons het mandaat te geven om uw stem te
vertalen. Daarom: stem lokaal, stem VVD Etten-Leur
Edgar de Jager, Lijsttrekker

Speerpunten
Mooi en veilig Etten-Leur
2. Financiën op orde, zuinig op het geld van onze inwoners
3. Bouwen voor de doelgroepen Starters en Senioren
4. Bruisend en levend centrum (en autovrij maken van de
markt)
5. Inzetten op verduurzamen van onze gemeente
6. De jeugd een toekomst bieden
7. Goede verkeersdoorstroming door oa ontsluiting met een
spoortunnel
8. Servicegerichte gemeente vóór onze inwoners
9. Meer BOA’s op straat
10. Gebruik maken van ons regionaal, provinciaal en landelijk
netwerk
1.

Een Etten-Leur waar het
fijn leven is
Bouwen voor de doelgroep
Voor de behoefte aan woning zal er flink gebouwd moeten worden. Bij de beleidskaders
richting 2040 hebben wij ingezet op de bouw van een flink aantal woningen op verschillende
lokaties. Daarbij is het belangrijk in beeld te hebben en houden welke woningbehoefte er
leeft, zoals de starters en senioren. Daar zal vervolgens een focus op moeten liggen. Behalve
het inzetten op veel woningen willen we ook inzetten op snel maar wel goed bouwen. De
processen moeten zorgvuldig lopen, zeker in het betrekken van de inwoners maar kunnen
vaak nog wel wat sneller. Er is nu behoefte aan woningen, dus bouwen, bouwen, bouwen. Dit
betekent ook dat hoogbouw op meer plaatsen in Etten-Leur mogelijk moet worden. Bouwen
is de afgelopen jaren duurder geworden. Duurder door economische ontwikkelingen,
materialen die duurder zijn geworden en doordat nieuwe woningen niet meer op gas
gebouwd gaan worden. Projecten waarbij we bouwen in eigen beheer zou dan een bijdrage
moeten leveren aan betaalbare woningen.
Bruisend centrum
We willen graag een nog bruisender centrum. De afgelopen jaren zijn we al goed op weg
geweest en met de nieuwe eigenaren van het onroerend goed en de vele gesprekken die wij
voerden met ondernemers blijkt een ambitie om van Etten-Leur een belangrijke regionale
speler te maken. Wij willen daarbij een deel van de markt (tegen de Moeierboom aan)
autoluw maken. Het deel in het midden kan dan ook benut worden door de horeca. Ook
willen we het mogelijk maken dat onze jeugd zich kan vermaken in ons centrum en dus niet
uit hoeft te wijken naar plaatsen zoals Breda.
Economie
De banen van de toekomst moeten we nu zeker stellen. We geven ruim baan aan digitale en
duurzame scale-ups of start-ups. Stellen ruimte beschikbaar voor bedrijven die
werkgelegenheid bieden. Geen grote blokkendozen die veel ruimte innemen en weinig
werkgelegenheid met zich meebrengen. Ruimte voor onze Etten-Leurse ondernemers maar
zeker ook voor ondernemers die zich in Etten-Leur willen vestigen en iets toe te voegen
hebben. Mkb’ers hebben op korte termijn onze steun nodig door het verlagen van leges,
ruimte geven om te ondernemen en het schrappen van regels.
Wonen
Een woning is in Etten-Leur alleen beschikbaar als je lang op een wachtlijst staat of drie keer
modaal verdient. Dat moet anders. Daarom zetten we in op fors meer nieuwbouw en fors
meer betaalbare koopwoningen. Zo heeft ook de leraar en verpleegkundige weer een
toekomst in onze mooie gemeente.

Duurzaamheid
We willen de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord halen. Wij zetten daarom in op het
plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en het stimuleren van het
verduurzamen van woningen. Wij zijn geen voorstander van nog meer windmolens in onze
gemeente. Uit steeds meer onderzoek blijken er twijfels rondom de gezondheid van
omwonenden, nog los van de impact op de leefomgeving. Wij zien daarom eerder een
oplossing in kernenergie maar dan vooral op provinciaal of landelijk niveau.

In heel onze gemeente is zwerfafval en afvaldumping een probleem. Dat moet op korte
termijn anders. De VVD wil dat Etten-Leur weer schoon wordt en blijft. De VVD zet daarom in
op een zero tolerance beleid en sterkere handhaving, eventueel met cameratoezicht.
Daarnaast willen we dat er met ondernemers waar veel zwerfafval ontstaat in gesprek gegaan
wordt en dat zij een (mede)verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen omgeving.
Bereikbaarheid
Er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid en verkeersafvoer in Etten-Leur.
Inmiddels zijn randwegen en de spoortunnel opgenomen in de beleidskaders voor de
komende jaren. Daar zullen we nu op door moeten pakken, zeker met de aanleg van nieuwe
wijken in het achterhoofd.

Beheren op niveau
Mede door bezuinigingen is de afgelopen periode veel ingeleverd op de kwaliteit van het
groen in onze gemeente. Deels is dat ook om meer ruimte te creëren voor biodiversiteit en
dat kunnen wij natuurlijk wel omarmen. Echter op een aantal plekken gaat dit ten koste van
veiligheid en/of leefbaarheid. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De afgelopen periode
hebben wij ons daarom al hard gemaakt voor aanpassing hiervan en hebben we extra geld
vrijgemaakt. Dat zal in de komende periode nog beter moeten, zodat we een juiste balans
vinden tussen betaalbaarheid, veiligheid, biodiversiteit en toch zeker leefbaarheid.
Onderwijs
Etten-Leur vervult nu al een regionale functie als het gaat om voortgezet onderwijs, met de
KSE en het Munnikenheide College. Wij zouden graag zien dat daar ook een goede MBOopleider bij komt zodat veel scholing in Etten-Leur te volgen valt. Wij verstevigen daarmee
onze regionale positie.
De jeugd heeft de toekomst
De jeugd heeft de toekomst maar vindt die helaas niet altijd in Etten-Leur. Wij willen daarom
extra aandacht voor deze doelgroep. Onder andere door te bouwen voor deze doelgroep,
meer mogelijk te maken als het gaat om uit gaan in Etten-Leur maar ook in de mogelijkheden
waar zij zich kunnen vermaken. Zo zien we dat de skatebaan in het Brabantpark erg populair
is. Wij zien daarom een vergelijkbare behoefte in Etten-Leur Noord. De VVD ziet behoud,
onderhoud en verbetering van bestaande speelplekken als noodzakelijk. Dat geeft de ruimte
voor gezinnen en hun kinderen om veilig buiten te kunnen spelen.

Een bloeiende lokale
economie
Regiofunctie
Etten-Leur vervult op veel vlakken al een regiofunctie. Deze willen wij verder versterken. Door
te investeren in ons winkelhart en de samenwerking op te zoeken met de ondernemers. In de
vorige (huidige) periode hebben wij geld vrijgemaakt door toeristenbelasting in te voeren. Dit
geld kan ingezet worden, naast de bestaande budgetten om te investeren in de regiofunctie
en meer toeristen aan te trekken. De verkoop van de Van Goghkerk en verdere ontwikkeling
van Van Gogh in Etten-Leur kan daar een belangrijke rol in spelen. Maar ook door in te zetten
op het aantrekken van bedrijven die iets toevoegen aan Etten-Leur. Verder blijven wij er op
in zetten dat lokale ondernemers zoveel mogelijk betrokken worden bij opdrachten vanuit de
gemeente.
Startende ondernemers steunen
De afgelopen jaren waren er veel startende ondernemers. ZZP-ers, maar ook nieuwe winkels
en bedrijven. Vanuit de gemeente moeten deze zo laagdrempelig mogelijk gefaciliteerd
worden. Er moet gezocht worden naar de behoeften en de wensen en vervolgens gekeken
worden hoe dit gerealiseerd kan worden. Geen “nee, tenzij” maar “ja, mits”. Ondernemers
hebben nog te vaak het gevoel dat ze geen medewerking krijgen vanuit de gemeente. Dat
moet echt beter. Het moet aantrekkelijk zijn om te ondernemen. Ondernemers brengen leven
en werkgelegenheid in onze gemeente en dat moeten we zoveel mogelijk stimuleren en
ondersteunen.
Woningbeleid arbeidsmigranten
Op dit moment heeft Etten-Leur al een vooruitstrevende positie als het gaat om het
huisvesten van arbeidsmigranten. Het beleid is gericht op het beperken van overlast en dat
blijkt goed te werken. Zo mogen er maar een beperkt aantal arbeidsmigranten per woning
ondergebracht worden en mogen er een beperkt aantal huizen per postcodegebied gebruikt
worden voor arbeidsmigranten. Dit zijn echter veelal de betaalbare woning waar juist veel
behoefte aan is bij onze starters en senioren. Wij willen daarom inzetten op alternatieven
voor de arbeidsmigrant. Huisvesten bij het bedrijf of een meer grootschalige mogelijkheid op
een daarvoor geschikte plek. Er zijn voldoende voorbeelden in het land waarbij dit succesvol
werkt. Uitgangspunt moet natuurlijk wel zijn een humane huisvesting. Maar dit geeft onze
ondernemers meer mogelijkheden om arbeidskrachten aan te trekken en maakt de
goedkopere woningen geschikt voor onze eigen inwoners.
Toeristenbeleid samen met de ondernemers
In 2021 stemden we in met de invoering van toerisitenbelasting. 2022 wordt dit nog vanuit
het Coronapotje vergoed maar daarna wordt dit bij ondernemers in de toeristische branche
ingevoerd. Wij waren nooit echt voorstander van de invoering hiervan vanwege de
arbeidsintensiteit voor de ondernemers, maar in de gesprekken met deze ondernemers zien
we kansen. De opbrengst van deze gelden kan samen met de ondernemers geïnvesteerd

worden. Voor een deel gebeurt dat al maar er resteert nog voldoende om creatief te zijn en
extra toeristen of dagjesmensen aan te trekken. Dit zorgt voor een levendig Etten-Leur met
meer kansen voor onze ondernemers.
De invoering hiervan brengt ondernemers bij elkaar. Er ontstaan dan creatieve ideeën en
plannen die wij met budget kunnen ondersteunen. Bijkomend voordeel is dat het de
ondernemers bij elkaar zet. Dat is altijd goed.
Duidelijke route vanaf het station
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het stationsgebied. Etten-Leur krijgt daarmee bij
binnenkomst via de trein een mooi aangezicht. Etten-Leur werd daarmee in het verleden in
de media nogal eens negatief afgeschilderd. De aanpassingen die nu plaats vinden en nog
gaan vinden zullen zeker bijdrage aan een positievere uitstraling die mensen uitnodigt een
bezoek te brengen aan Etten-Leur. Het is daarbij belangrijk dat mensen het centrum dan ook
weten te vinden. Met een duidelijke route door het park naar het centrum moet dit weer
aantrekkelijker worden. Langs deze route zullen de komende jaren nog veel meer
ontwikkelingen plaats vinden. Zo zal de Wipakker nog ontwikkeld worden, gaat er gebouwd
worden op het terrein van de huidige Nieuwe Nobelaer en zijn we in gesprek met
omwonenden en geïnteresseerden over verdere invulling van het park. Ook daar zien wij
graag een bruisend park met mogelijkheden voor evenementen. Een levendig park geeft weer
mogelijkheden voor de lokale horeca.

Waardevol samenleven
Goed openbaar vervoer
Wij vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij. Goed openbaar
vervoer is daarbij essentieel. Het is dus ook relevant om met de betrokken partijen in gesprek
te blijven en daar waar mogelijk te faciliteren. Ontwikkelingen in het land op dit vlak, of lokaal
zoals Automaatje, zullen we goed moeten blijven volgen en daar waar mogelijk en zinvol
adopteren. Drempels (letterlijk en figuurlijk) zullen zoveel mogelijk weggenomen moeten
worden als dit het openbaar vervoer in de weg zit.
Cultuur
Als gemeenteraad is bij meerderheid gekozen voor een nieuwbouw in de vorm zoals hij nu
bijna gereed is. Dat is voor ons het startpunt om met de Nobelaer naar de toekomst te kijken.
Er wordt jaarlijks een behoorlijk bedrag aan subsidie geïnvesteerd in de Nobelaer waar ook
zaken tegenover staan. Dit is natuurlijk geld van onze inwoners dat we goed zullen moeten
blijven monitoren. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst en er is een taakstelling. Wij
verwachten van de Nobelaer dat zij zich er voor in zetten Etten-Leur te faciliteren en daar
waar mogelijk de inkomsten en uitgaven zodanig te beheren dat verlaging van de subsidie
mogelijk zou moeten zijn. Binnen de Nobelaer wordt ruimte gegeven voor tal van activiteiten
zoals dans, theater, boeken lenen, muziekles enz. Dit draagt bij aan een levendig en bruisend
Etten-Leur en dat omarmen wij.
Sport
Sport en beweging in het algemeen is zeer belangrijk voor onze inwoners. Dit draagt bij aan
de gezondheid, mentale gesteldheid en aan het sociale leven. Wij vinden het dan ook
ontzettend belangrijk dat wij de mogelijkheden faciliteren. De sportvelden liggen er in EttenLeur goed bij en er zijn diverse plekken waar mensen buiten verenigingsverband gebruik van
kunnen maken. Dit vraagt om onderhoud en beheer. Het is ook relevant om met de sportclubs
in gesprek te blijven om te zien waar de mogelijkheden en kansen liggen. Onlangs is
voorgesteld dat sportclubs meer mogelijkheden krijgen om zelf gelden binnen te halen.
Daarin zal dus geadviseerd, ondersteund en gefaciliteerd moeten worden. Denken vanuit de
wens en de mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen. Als dat vraagt om aanpassing van
de huidige afspraken dan moeten wij daarmee aan de slag.
Wijkgebouwen
De wijkgebouwen vormen nu al een belangrijke spil in het sociale leven van veel mensen. Dat
is relevant en dat blijven wij dan ook ondersteunen. Wel zien wij nogal wat verschil per wijk
en zouden graag zien dat als er op plekken behoefte is maar geen faciliteit dat we gaan kijken
wat de mogelijkheden zijn. Ook willen we de wijkgebouwen een meer prominente rol geven
in de wijk, waarbij de wijkmanager bepaalde verantwoordelijkheden krijgt.
Dierenpark op Etten-Leur
Bij de ontwikkeling op het Van ’t Hoffstraat is het dierenparkje verdwenen. Uit een rondgang
onder omwonenden, maar ook in de gesprekken met mensen daarbuiten blijkt dat dit een
gemis is en dat er een behoefte is om een dierenparkje terug te krijgen. Vele ouders en opa’s

en/of oma’s stonden er met hun (klein)kinderen. Die behoefte is niet verdwenen en dus willen
wij faciliteren in een plek waar dit dierenparkje op Etten-Leur Noord terug komt.
Avondmarkt
Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat men zeer positief is over een avondmarkt.
Etten-Leur is regelmatig verkozen tot beste weekmarkt en wat ons betreft breiden we dat uit
met een avondmarkt. Daarin moet de gemeente vooral faciliteren. Dit kan ook versterkende
werking hebben voor de horeca en andere ondernemers en draagt dus bij aan een bruisend
Etten-Leur.

Een veilig Etten-Leur
Een actievere aanpak van verkeersonveilige situtaties
Onlangs is een lijst opgesteld met verkeersonveilige situaties. Bij de behandeling van de
jaarrekening hebben wij hier al extra geld voor vrij laten maken maar dat is nog onvoldoende
om deze lijst weg te werken. Nog te vaak gebeuren er ongelukken in Etten-Leur en voor een
deel daarvan kan het risico beperkt worden door het treffen van extra maatregelen. Deze
maatregelen kosten geld maar de veiligheid en het welzijn van onze inwoners dient natuurlijk
voorop te staan. Wij willen daarom extra geld vrij maken om dit aan te pakken.
BOA’s in tijd breder inzetten
Op dit moment worden de BOA’s op specifieke tijden ingezet. Een deel van bijvoorbeeld
overlast vindt echter op andere momenten zoals in de avonduren plaats. Onze inwoners
kunnen dan contact opnemen met de politie maar die heeft natuurlijk regelmatig andere
prioriteiten. Wij zien graag een flexibele inzet van de BOA’s als het gaat om tijdstippen.
Open staan voor de wensen van de BOA’s
De werkzaamheden van de BOA’s zijn de afgelopen tijd veranderd. Ook de houding van
mensen is veranderd en dat maakt uitvoering van de taken van de BOA’s niet altijd
makkelijker. In het land zien we inmiddels verschillende opties verschijnen om de taken beter
uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de bodycam. Als blijkt dat onze BOA’s daar behoefte
aan hebben of aan andere vormen van ondersteuning dan moeten we daarvoor open staan.
Meer inspraak in inzet van BOA’s
Op dit moment worden de BOA’s vooral ingezet op basis van beleid. Een deel van dat beleid
is het gevolg van (structurele) incidenten en klachten. Wij zien graag dat onze inwoners meer
zeggenschap krijgen in de inzet en dat zij daar ook toe worden uitgenodigd door dit
laagdrempelig aan te bieden.
Afval
Afval is in de afgelopen regelmatig een hot topic geweest. Tarieven die gestegen zijn,
zwerfvuil en illegale dumping van afval. Binnen de mogelijkheden die er zijn willen wij inzetten
op een stabiel tarief om te voorkomen dat mensen voor vervelende verrassingen komen te
staan. Ontstaan er grote buffers dan dient dat ingezet te worden om het tarief te verlagen.
Daarnaast willen wij inzetten op het hard aanpakken van afvaldumping. Door meer toezicht
en onderzoek te doen moeten daders vaker achterhaald worden. Zij kunnen dan beboet
worden en verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten die gemoeid zijn met het ruimen
van dumping. Daarnaast willen wij inzetten op betere voorlichting zoals de kleinere zakken
met plastic afval en de mogelijkheden van het storten van grof afval.
Verkeersdeelnemers ondersteunen
Verkeersdeelname moet voor iedereen die dat wil en kan open staan. Het kan zinvol zijn om
voor bepaalde doelgroepen extra ondersteuning voor verkeersdeelname aan te bieden. Als
bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep fietsers zich niet of moeilijk in het verkeer deel ziet

nemen kan gekeken worden of deze deelnemers een cursus aangeboden kan worden.
Mobiliteit is belangrijk om deel te kunnen nemen aan het sociale proces maar het kan ook
bijdragen aan een veilige(re) verkeersdeelname.

Specifieke fietsroutes
Mede door toegenomen fietsgebruik en het toenemend aantal mensen dat een fietstocht
door onze regio maakt, moeten we de fietsroutes onder de loep nemen. Snelfietsroutes
tussen bijvoorbeeld Roosendaal en Breda zijn daarbij relevant, maar ook om te kijken naar
eventuele belemmering zoals stoplichten of obstakels.

Een gemeente die klaar
staat voor haar inwoners
Innovatief duurzaamheidsbeleid
We staan voor een belangrijke opgave als het gaat om het terugdringen van het
energiegebruik. Dat geldt voor onze inwoners maar zeker ook voor het eigen gebruik door de
gemeente. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden van energie opwekking is het
daarbij ook belangrijk om het duurzaamheidsbeleid in het geheel tegen het licht te houden
en hier bewust in te blijven. De gemeente kan hierin een voortrekkersrol spelen en kan samen
met onze lokale ondernemers verder beleid ontwikkelen. Zij zijn vaak eerder op de hoogte
van nieuwe en innovatieve mogelijkheden.
Jeugdzorg
De afgelopen jaren hebben we het gebruik van Jeugdzorg toe zien nemen. Het is zeer
belangrijk dat wij onze jeugd de zorg bieden die ze nodig hebben en daarvoor moeten we dan
ook open blijven staan. Gelet op het budget dat hiermee gemoeid is, is het belangrijk de
kosten in de gaten te houden en te zien hoe we daar goed vorm aan kunnen geven. Ook zien
we een aantal aanbieders die stevige winsten maken en dat kan absoluut niet de bedoeling
zijn als het gaat om het verlenen van zorg. Beperking van het aantal aanbieders, duidelijke
afspraken met deze aanbieders en open staan voor goed beleid in het land moeten we daarbij
goed in ogenschouw nemen.
Mantzelzorg
Steeds meer mensen kunnen thuis blijven wonen doordat ze hulp en ondersteuning van
familie of vrijwilligers krijgen. Het scheelt de maatschappij behoorlijk wat kosten op het
moment dat mensen lang(er) thuis kunnen wonen en geen of weinig aanspraak hoeven te
maken op aanvullende zorg. Deze mantelzorgverleners zijn dus belangrijk en dat mag
gewaardeerd worden. Belangrijk is het om daarbij aansluiting te zoeken bij de gemeenten in
onze omgeving.
Bevorderen zelfstandigheid
Zelfstandigheid draagt bij aan een goede participatie in de maatschappij. Bovendien kan een
langere zelfstandigheid de zorgkosten beperken en dus is het belangrijk de zelfstandigheid
zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen.
Verdere digitalisering
Digitalisering draagt bij aan kostenreductie en kan bepaalde handelingen eenvoudiger maken.
Het is daarom belangrijk om steeds actief na te denken waar er verder gedigitaliseerd kan
worden. Het is daarbij wel zeer relevant dat we in het oog houden dat iedereen mee kan
doen. Als dat niet het geval is moeten we op zoek gaan naar manieren waarop we iedereen
zoveel mogelijk mee kunnen nemen.

Burgerinitiatieven omarmen
Regelmatig zijn er initiatieven van onze inwoners. Zij ervaren nogal eens een muur van
tegenstand bij het ambtelijk apparaat. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Zij kennen de
omgeving als geen ander en sommige initiatieven dragen ook echt bij aan saamhorigheid in
de directe gemeenschap. Natuurlijk mag er kritisch gekeken worden naar belang, risico en
omgeving maar dan wel vanuit de gedachte hoe je iets mogelijk kunt maken.
Verkeersborden onder de loep
Etten-Leur kent nogal wat borden die inmiddels niet meer van toepassing zijn of verouderd.
Niet alleen ontsiert dit het straatbeeld, het schept ook onduidelijkheid. Wij zouden graag zien
dat deze borden nog eens in beeld gebracht worden en er dan kritisch gekeken wordt welke
er verwijderd of vervangen kunnen worden.
Integraal seniorenbeleid
Er is in Etten-Leur op dit moment nog geen integraal seniorenbeleid. Met een doelgroep die
steeds groter wordt, ook in Etten-Leur, is het belangrijk om hier beleid op te maken. Hierin
zullen zaken als wonen, zorg en veiligheid, vroegsignalering, eenzaamheid en dementie
opgenomen moeten worden. In toenemende mate zien we senioren slachtoffer worden van
(digitale) fraude. Denk daarbij aan whatsapp-fraude of nepmailtjes. Training en voorlichting
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Hierbij kunnen ook de buurthuizen betrokken of ingezet
worden. In de afgelopen raadsperiode constateerden we al dat er op diverse plekken
stoeptegels los of omhoog lagen, bijvoorbeeld door boomwortels. We vroegen daar al eerder
aandacht voor. Daar moet structureel meer aandacht voor komen. In veel wijken loopt
buurtpreventie rond, die kunnen als ogen en oren van de wijk dergelijke gevaarlijke situaties
signaleren en doorgeven.
Armoedebeleid
Er is helaas ook in onze gemeenschap sprake van armoede. In een welvarende gemeenschap
zoals Etten-Leur zou dit niet mogelijk moeten zijn. Het is dan ook triest om te constateren dat
het er wel degelijk is en daar zal dus echt goed beleid op gemaakt moeten worden om dit
zoveel mogelijk terug te dringen. Dat begint met het in beeld brengen over waar deze
armoede zit en hoe die verholpen zouden kunnen worden. Er zijn in Etten-Leur al tal van
initiatieven zoals een voedselbank en die moet dan ook zoveel mogelijk ondersteund worden.
Werk is soms ook een uitweg uit armoede. Bij het in beeld brengen van de armoede zal dan
ook gekeken moeten worden of daar in geholpen kan worden.

Specifieke speerpunten
Verkoop onroerend goed
In de afgelopen (huidige) periode is al een voorzet gedaan om tot afstoten te komen van onroerend goed
dat nu nog in het bezit is van de gemeente. Een gemeente heeft niet tot kerntaak het exploiteren en
onderhouden van onroerend goed. Daarin zijn andere (vaak commerciële) partijen veel beter. Bovendien
zij veel gemeentelijke gebouwen totaal niet duurzaam en vragen die om een stevige investering die nu
niet door gemeente wordt gedaan. Met het afstoten kan een behoorlijk financieel voordeel behaald
worden, maar het kan ook bijdragen aan een bruisend(er) Etten-Leur. Hier willen we dus actief op
inzetten.
Horeca in het stadskantoor
Horeca tegenover het stadskantoor kijkt op woensdag overdag tegen de weekmarkt aan maar verder is
het plein niet echt gezellig. Het is groot en er gebeurt weinig. Door thuiswerken en andere activiteiten is
het stadskantoor niet meer tot op de laatste meter noodzakelijk. We zouden daarom graag zien dat er
een mogelijkheid van Horeca in het stadskantoor komt met uitzicht op het plein. Zo kan het elkaar
versterken en ook dit deel van Etten-Leur nog wat bruisender maken.
Spiegels bij verkeersonveilige verkeerspunten
Op een aantal kruispunten zoals op de Markt zijn verkeersonveilige situaties door een beperkt zicht. Met
spiegels kan relatief goedkoop en eenvoudig bijgedragen worden aan een veiliger Etten-Leur.
Levendige haven
Etten-Leur Noord kent een mooie haven met een mooie havenkom. Een enkele keer per jaar is hier veel
gezellige levendigheid, zoals tijdens de Havenfeesten. Wij willen samen met de ondernemers, die er
diversen zijn langs de haven, kijken hoe we de havenkom levendiger kunnen maken.
Actief in gesprek met de netbeheerder
We zien dat het net de grootste belemmering is als het gaat om het terugleveren van opgewekte stroom.
Zeker bij de grotere projecten is dit een probleem. Met de toenemende behoefte aan energie en
noodzaak tot verduurzaming moet hier snel aan gewerkt worden. Het is daarom belangrijk om actief het
gesprek aan te gaan met de netbeheerder om snel tot een oplossing te komen.
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