Ons Programma 2002
Regelmatig wordt gelezen en beluisterd, dat het binnen de Etten-Leurse politiek
ontbreekt aan openheid en eerlijkheid. Daarmee wordt de democratie geweld
aangedaan. Immers, openheid en eerlijkheid zijn fundamenten van een goed
werkende democratie. Wij als Etten-Leurenaren zijn daar zo over verontrust geraakt,
dat wij besloten hebben een nieuwe lokale partij op te richten: ONS ETTEN-LEUR.
Het zal u niet verbazen, dat juist openheid en eerlijkheid binnen de politiek onze
speerpunten zijn. Samen met u als inwoner van Etten-Leur willen we daaraan gaan
werken en wel op een zodanige wijze dat uw belangen binnen het Etten-Leurse
politieke bedrijf zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Daarmee raken we meteen het kernpunt van de politieke discussie: uw belang als
inwoner van Etten-Leur dient namelijk bij elke discussie voorop te staan. Het belang
van een politieke partij mag met uw belang slechts wedijveren, indien deze partij
voortdurend recht blijft doen aan dit uitgangspunt. Als dit niet het geval is, heeft de
partij geen enkel bestaansrecht.
Voor ons staat vast dat uw belang het best gediend wordt door het voeren van een
open en eerlijke discussie, niet alleen binnen de Etten-Leurse politiek, maar ook
binnen de totale Etten-Leurse gemeenschap waarvan u onderdeel uitmaakt. Dat
betekent: luisteren naar de een, het laten uitpraten van de ander, het laten
meepraten van u als inwoner om vervolgens de voor- en tegen op volstrekt heldere
wijze te kunnen afwegen. Aldus komt men tot een besluit, dat open en eerlijk tot
stand is gekomen.
Het gaat er niet om, dat men geen fouten mag maken op het gemeentehuis of binnen
de politiek. Ook u als inwoner van Etten-Leur zult dagelijks fouten maken. Als je geen
fouten maakt, dan leef je niet. Maar voor ambtenaren, raadsleden en wethouders
moet het niet zo zijn, dat ze zich na een fout gaan verstoppen. Erken die fouten,
wees open en eerlijk, dan kan men u als inwoner pas recht in de ogen kijken en
gedraagt men zich als een echte volksvertegenwoordiger.
Vanzelfsprekend is het zaak dat de signalen die u als inwoner uitzendt moeten
worden opgepakt. Deze signalen moeten op de agenda worden geplaatst van de
plaatselijke politiek. Het mag niet zo zijn, dat deze zonder reden ter zijde worden
geschoven. Juist dat heeft naar onze mening een neerwaarts effect gegeven ten
aanzien van de betrokkenheid van u als inwoner bij de plaatselijke politiek. Natuurlijk
is het niet zo, dat alle door u afgegeven signalen tot een resultaat leiden, waarbij
eenieder tevreden is. Alleen, wees daar als partij dan open en eerlijk in en leg uit
waarom het wel of niet mogelijk is. Slechts dan kom je naar onze mening
geloofwaardig over en wordt u als burger serieus genomen. ONS ETTEN-LEUR staat
niet boven u, maar tussen, naast en voor u.
Om onze openheid en eerlijkheid aan u te kunnen etaleren en aan te tonen, dat deze
termen voor ons geen kretologie inhouden, is het echter zaak dat wij actief aan de
Etten-Leurse politiek kunnen gaan deelnemen. Dat kan alleen als u achter ons staat.
Vandaar dat wij een beroep doen op u om op 6 maart a.s. massaal naar de stembus
te gaan en u bij ons aan te sluiten door uw stem uit te brengen op ONS ETTEN-

LEUR. Wanneer u op ons stemt, stemt u voor openheid en eerlijkheid: pijlers die borg
staan voor behartiging van de belangen van u als inwoner van Etten-Leur.
Dus: Stem op ONS ETTEN-LEUR, als u uw stem echt wat waard vindt. Uw stem
maakt straks het verschil

Bestuurlijk
Zeker nu het dualistisch systeem er komt moeten we zorgen dat het niet het einde
zal zijn van de democratie, maar het begin. We moeten er voor waken dat de
gemeenteraad monddood zal worden gemaakt met alleen een controlerende taak.
Betrokkenheid van inwoners vergroot ieders verantwoordelijkheidsgevoel voor EttenLeur. Als u het niet eens bent met de huidige gang van zaken, uit dit dan, ga niet
langs de zijlijn staan, wees actief, zeg uw mening over diverse zaken, dan kunnen we
samen erover nadenken, samen er over praten en een oplossing vinden. Er iets aan
doen! Te vaak horen inwoners: ‘we danken u voor uw inbreng’; ‘dit nemen we mee’;
‘u hoort nog van ons’. Het bestuur dient niet op een voetstuk te staan. De bevolking,
dáár draait het om, om u, niet om het bestuurlijk apparaat.

De burger als klant
Dit moet worden weerspiegeld in een snelle dienstverlening naar de inwoners toe
van onze gemeente. Informatie over lopende kwesties moet goed toegankelijk zijn.
Nota's en brieven e.d., vanuit de gemeente, moeten in een begrijpelijke taal worden
geschreven. Aanvragen dienen accuraat en snel worden afgehandeld. In deze tijd,
met de hedendaagse technologie kunnen de inwoners sneller en beter geïnformeerd
worden en dient er ook een actieve communicatie te zijn tussen inwoners van EttenLeur en het bestuurlijk apparaat. Niet alleen een website, ook rechtstreeks via de
computer. Een email, met snel een antwoord moet mogelijk zijn, van en naar elke
ambtenaar. Natuurlijk moet bij het antwoord komen te staan hoeveel tijd en wat het
heeft gekost. Als op de website alle informatie staat welke ook van een ambtenaar te
horen valt, zal dit voor de gemeente Etten-Leur heel wat uren besparen. Ook hier
gewoon open en eerlijk. Verder vinden wij dat er gekeken moet worden naar de
prijzen voor het ontvangen van vergaderstukken, en notulen.

Referendum
ONS ETTEN-LEUR is van mening, dat er meer referenda gehouden moeten gaan
worden. Zeker waar het zaken betreft die van grote invloed zijn voor de gehele
bevolking, zal hier ook daadwerkelijk naar gehandeld moeten worden.
Het draait toch om uw mening!

Trouwlokaties
De inwoners van Etten-Leur zouden het recht moeten hebben de huwelijkssluiting te
laten plaatsvinden waar zij dit willen. Het trouwkerkje of de raadszaal, meer keus
heeft u normaal gesproken niet. Op een boot, bij iemand in huis, of in een molen, het
zou niet uit mogen maken waar u de huwelijkssluiting zou willen laten plaats vinden.
ONS ETTEN-LEUR vindt dat dit met spoed ingevoerd moet worden op een wijze die
kostendekkend is.

Openbare orde en veiligheid
De wijkagent is een prima aanspreekpunt voor de bevolking en werkt preventief. Men
hoort steeds meer spreken over gevoelens van onveiligheid. Deze gevoelens kunnen
echter alleen worden weggenomen door actieve betrokkenheid van de burgers. Ook
hier kan buurtbeheer met behulp van de wijkagent een grote rol spelen. Natuurlijk
willen wij dat het politiebureau dag en nacht is bemand. Natuurlijk vinden wij het niet
prettig dat iedereen een afspraak moet maken om aangifte te doen. De politie kan
ook geen ijzer met handen breken. Het personeelstekort spreekt ook hier. Wel is
ONS ETTEN-LEUR van mening dat de politie haar uiterste best doet. Het preventief
voorlichten en het maatregelen nemen als het gaat om criminaliteit en vandalisme is
een taak van de politie, waarbij bureau Halt en jongeren/straatwerkers ook actief
moeten zijn. Voorlichting geven op straat en scholen is een eerste vereiste.
Onze brandweer speelt een belangrijke rol als we over veiligheid en hulpverlening
praten, zeker bij calamiteiten. De vrijwilligers zijn uitstekend opgeleid. De EttenLeurse bevolking kan op deze mensen vertrouwen. Wel dienen we ervoor te zorgen
dat de brandweer het materiaal krijgt wat nodig is. Ook naar een goede plaats voor
de brandweerkazerne moet worden gekeken. Het waarborgen van de veiligheid staat
ook hier voorop. Het rampenplan en het rampenbestrijdingsplan moeten regelmatig
geactualiseerd en getoetst worden. Het voorstel van ONS ETTEN-LEUR is dan ook:
maak van het lokale veiligheidsplan een gezamenlijk leer- en ontwikkelingsproces. Bij
het plaatselijk veiligheidsbeleid zijn diverse partijen betrokken: politie, brandweer,
welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen, ondernemersverenigingen, horeca,
etc. en zeer zeker scholen. Iedereen heeft een andere kijk op problemen en hoe
deze aangepakt zouden moeten worden. Leren samenwerken vereist een goed
kijken naar de praktijk, zoals o.a. naar veiligheid, verkeersoverlast, straatgeweld,
diefstal etc.
Samen moeten - zúllen we eruit komen,
wat voor problemen er ook zijn of nog gaan komen.

Economische zaken
De gemeente moet voorwaardescheppend handelen.

De gemeente moet zorgen voor adequate infrastructuur, uitnodigende openbare
pleinen, reëel parkeerbeleid etc. De gemeente dient er zorg voor te dragen, dat bij
ieder ingrijpend plan vooraf het Midden- en Klein Bedrijf en de Industriële Kring
inspraak te geven. Zodat, vooraf in samenspraak met de gemeente, hun wensen
kenbaar kunnen worden gemaakt en deze reeds vroegtijdig verwerkt kunnen worden.

Plaatselijke bedrijven
Voor bestedingen in de gemeente, zouden de plaatselijke bedrijven in ieder geval
mee mogen offreren. Bij gelijke prijzen en gebleken kwaliteit en continuïteit zouden
de plaatselijke ondernemers de voorrang moeten krijgen voor zover dit juridisch
mogelijk is.
Nu het centrum op de schop ligt dient de gemeente er zorg voor te dragen dat alle
ondernemingen goed bereikbaar zijn, zowel voor klanten als voor
bevoorradingsdoeleinden. Het oude industrieterrein dient de gemeente samen met
de aanliggende bedrijven, waar mogelijk, aan te passen en te moderniseren, voor
zover nog niet gerealiseerd.

Toerisme
Het toerisme in Etten-Leur zal in zijn algemeenheid wat meer te bieden moeten
hebben. Economisch gezien liggen hier waarschijnlijk nog wat mogelijkheden open.
Daarnaast is het een goede zaak om e.e.a. beter te promoten dan tot dusver het
geval is.
De Westpolderplas kan in de toekomst nog een leukere attractie worden. Een
voorzetje zou kunnen zijn: meer mogelijkheden bij wat minder weer, b.v. verhuur
bootjes e.d., speeltoestellen. Wel zou er gekeken moeten worden naar meer
parkeermogelijkheden aldaar. Wat te denken van meer kleinschalige campings, al
dan niet bij de boer. Wij zijn voorstander van een Milieu Educatief Centrum, zodat
recreatie en educatie samen kunnen gaan. De evenementen die er zijn meer
promoten c.q. aandacht geven. Zoals uit bovenstaande blijkt is er toeristisch gezien
nog te weinig te beleven in Etten-Leur: dus werk aan de winkel.

Minimabeleid
Een ruimhartig beleid is een noodzaak. Toch zien we dat iedere partij met
onderdelen van het woord ruimhartig iets anders voor ogen heeft.
ONS ETTEN-LEUR wil:
betere Scholingsmogelijkheden

betere regeling betreffende witgoed
eenvoudigere procedure Bijzondere Bijstand

Scholingsmogelijkheden
De sociale integratie is door maatschappelijke participatie en kinderopvang voor de
minima bevorderd, maar als we verder kijken zullen we zien dat dit alleen niet
voldoende is.
Er moeten voldoende ‘ruimere' mogelijkheden komen voor scholing en omscholing.
De gemeente heeft ook als taak, waar nodig, bij te staan met kinderopvang zodat de
scholing voorspoedig kan verlopen. Natuurlijk met het doel voor ogen weer werk te
vinden, opnieuw onafhankelijk te zijn. Vanaf het begin dat iemand in de bijstand komt
zou er actieve hulp van de gemeente uit moeten zijn. Iemand die in de bijstand komt
zou één begeleider moeten hebben die hem of haar begeleidt, activeert en motiveert.
Eigenwaarde teruggeven, samen oplossingen zoeken, er samen voor gaan.
een betere regeling betreffende witgoed
Het is momenteel zo dat er van de mensen in de bijstand verwacht wordt, dat ze 10%
sparen van hun uitkering voor het geval dat hun wasmachine etc. stuk gaat. Het lijkt
ons eenvoudiger en eerlijker om mensen die helaas al jaren in de bijstand zitten eens
een keer in de zoveel jaar gratis een nieuw wasmachine e.d. te geven. Dit zal heel
wat uren van de ambtenaren besparen.
In deze tijd is de computer niet meer weg te denken.
Natuurlijk moet er de mogelijkheid zijn, zeker voor minima gezinnen met kinderen,
dat er een computer komt. Een eenvoudige procedure met betrekking tot de
bijzondere bijstand moet mogelijk zijn. De bezwaarcommissie, waar de mensen hun
aanvraag hebben gedaan die door sociale zaken is afgewezen (b.v. voor een
wasmachine) bestaat uit ongeveer zeven mensen. Ons inziens kan dit dus ook met
een kleinere afvaardiging. De cliënt zou anders ook, als hij dit wenst, met een aantal
(ook zeven) hulptroepen mogen komen. De toonzetting tegenover cliënten is erg
belangrijk. Vaak horen we dat het meer een toon is van ouder, c.q. gezaghebbende
naar kind, dan communicatie op gelijkwaardig niveau. Dit zou ook opgelost kunnen
worden met bovengenoemde toegewezen persoon van de gemeente, die samen met
de cliënt (een op een) alles opnieuw als het ware gaat opbouwen. Niet kijken wat niet
meer kan, maar kijken wat nog wel kan. Een consulente welke continu en voldoende
aandacht besteedt aan de klant. Klantgericht benaderen is een noodzaak
Samen kunnen ze zoeken naar geschikte omscholing of part time of full time werk Al
het bovenstaande zal even meer tijd kosten dan vroegere procedures maar ons
inziens zal het aan het eind veel voordeliger en efficiënter zijn. Geen mens zit voor
zijn plezier in de bijstand en de uitzonderingen die hierop zijn, zullen door dit filter
eerder aan het licht komen.

Welzijn buurtbeheer
De naam zegt het al, met de hele buurt zorgen voor je woonomgeving, van stoepen,
straten en verlichting tot een schone omgeving. Buurtbeheer moet ervoor zorgen dat
alles bespreekbaar is en dat dit zo blijft: een goed buurtbeheer doet goed zorgen.
Vaak komen we eenzame mensen tegen, jongeren maar ook ouderen. Contacten
worden niet door iedereen even gemakkelijk gelegd. Ook hier ligt een taak voor
buurtbeheer om samen met de hele wijk het prettig en zeker sociaal warmer te
maken. Bij een wijk die schoon en veilig is volgen de sociale aspecten vaak vanzelf.
ONS ETTEN-LEUR is voor een wijkontwikkelingsplan. Het zou mogelijk moeten zijn
de wensen en plannen van de wijk met de diverse onderhoudsplannen van de
gemeente (denk aan onderhoud wegen, welzijnsaspecten, verlichtingsproject) zo op
elkaar af te stemmen dat er nu besproken kan worden wat er over een of twee jaar in
de wijk gaat gebeuren. Samenwerking is noodzakelijk zodat problemen of
tekortkomingen het snelst gevonden kunnen worden, aan de kaak gesteld.
Laat ons er voor waken dat het buurtbeheer op zich geen vergadercultuur wordt, dus
niet alleen praten maar ook doen.!

Gehandicapten
Het gehandicapten platform heeft een goede inbreng.
Toch zien we vaak de jong-gehandicapten over het hoofd. Vaak denken we bij
gehandicapten aan ouderen en juist de jong gehandicapten willen, zoeken een gelijk
gestemde groep om te praten samen uit te gaan e.d. Wij van ONS ETTEN-LEUR
denken dat hier nog iets voor op poten gezet dient te worden. Buiten het goed
toegankelijk moeten zijn van gebouwen, op en afritjes van stoepen etc. zou er ook
gekeken moeten worden of alle gebouwen wel veilig zijn voor onze gehandicapte
medemensen.

Ouderenbeleid
Buiten de huisvesting van senioren en hun vrije keus hierin, willen wij toch
benadrukken dat er goede voorlichtingsmogelijkheden moeten zijn over de zorg,
dienstverlening en de creatieve activiteiten die mogelijk zijn voor ouderen om binnen
de samenleving actief te blijven. Het is dan ook een logische noodzaak dat alle
openbare gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor onze senioren. Het
is dan ook gewenst om alles in goed overleg, met de seniorenraad te bespreken.
Zonder een aanslag te willen doen op vrijheid van keus, zelfredzaamheid etc. pleiten
wij voor een ouderenadviseur. Deze persoon dient onafhankelijk van welke instelling
dan ook, advies te geven over zorg en alle andere mogelijkheden. De huidige

gezondheidszorg kampt met wachtlijsten, arbeidstekorten e.d. Aan de mensen
werkzaam in de gezondheidszorg ligt het zeker niet. Deze mensen staan ook met
hun rug tegen de muur. Gelukkig zijn er vrijwilligers die een aantal van de taken op
zich willen nemen. De mantelzorg, de vrijwillige thuiszorg en alle vrijwilligers in de
zorgsector moeten op steun kunnen rekenen van de gemeente. Het steunpunt
mantelzorg zal zich nog wat meer dienen te profileren.

Onderwijs
Kwaliteit moet voorop staan. Dat moet zo blijven.
Onze gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs.
Verrassingen blijven zich blijkbaar ieder jaar voordoen. Ieder voorjaar zijn er voor het
volgende schooljaar lokalen te kort. Met een beetje toekomstvisie zouden we daar
toch iets vroeger en sneller op in moeten kunnen springen. Noodlokalen zouden dan
in de toekomst overbodig zijn.
Het is van belang dat de kinderen al op jonge leeftijd milieu-educatie krijgen, dat daar
vaste uren voor komen in het lesrooster. ONS ETTEN-LEUR gaat ervan uit dat het
Milieu Educatief Centrum er zal komen, in welke vorm dan ook. Temeer daar dit toch
ook voor de toekomst noodzakelijk zal blijken te zijn. We zitten nu eenmaal niet
alleen op de aardbol.
Wat daar logisch op volgt is een diverse culturele aanpak binnen het onderwijs. Onze
medelanders zijn Nederlanders. Toch zijn er cultuurverschillen. Maak de kinderen
daar op een positieve, niet mis te verstane manier wegwijs mee. Leer de kinderen
elkaar accepteren, elkaar waarderen om wie ze zijn. Uiterlijk is bijzaak, innerlijk de
hoofdzaak
ONS ETTEN-LEUR vindt ook dat er met spoed veel aandacht geschonken moet
worden op scholen aan diverse verslavingen, denk aan drugs, drank en gokken.
Regelmatig terugkerende projecten voor groep 7 en 8, zijn hier van belang mede
door een preventieve werking. De brede school in de Keen besteedt meer lesuren
aan creativiteit en expressieve vakken dan de andere scholen in de gemeente. We
hopen dat dit een zaak is die navolging gaat krijgen. Wel zouden we graag de
nieuwe brede scholen zo bouwen dat er altijd ver- of aanbouw kan plaats vinden.
(weer onze toekomstvisie)
Daar waar nodig dient de gemeente het onderwijs te ondersteunen en te stimuleren,
of het nu gaat om speciaal onderwijs, hoogbegaafde kinderen, volwasseneneducatie,
tweedekansonderwijs of onderwijs in taal en cultuur ter bevordering van integratie.
Geen mens is te oud om te leren en geen mens weet alles.

Jeugd

De jeugd- & jongerenwerkers dienen alle hulp te krijgen die ze nodig hebben. De JIPJOP bus rijdt al vrolijk rond. Om de taken goed uit te voeren moeten ze kunnen
beschikken over voldoende personeel. ONS ETTEN-LEUR is er dan ook een
voorstander van, indien nodig, een beroepskracht extra aan te trekken.
De multiculturele samenstelling van onze gemeente is vaak in het nieuws, waarbij de
jeugd met name niet altijd even positief wordt belicht. Echter binnen diverse
verenigingen en culturele organisaties zijn deze groepen vaak van toegevoegde
waarde. Meestal komen problemen voort uit onbegrip voor elkaar en ieders culturele
achtergrond. Getracht moet worden deze achtergronden op de voorgrond te
plaatsen, d.m.v. bijeenkomsten of een voorlichtingsboekje. Begrip en respect zijn
essentiële waarden voor een prettige samenleving.
Samen beleid maken
Telt ook voor de jeugd. Samen denken levert een bijdrage aan een verbeterd samen
handelen.
Uit de officiële enquête blijkt dat de jeugd ondermeer een discotheek en een
jongerencafé zou willen. De gemeente dient met spoed stappen te ondernemen om
dit mogelijk te maken. De sluitingstijd dient aangepast te worden aan deze tijd: B.v.
laat tot 02.00 uur mensen toe en laat de sluitingstijd een uitloop hebben tot 05.00 of
06.00 uur. Dit om het gespreid naar huis gaan te bevorderen, zoals ONS ETTENLEUR altijd al heeft geroepen Het zou voor de jeugd een uitkomst zijn als ze een
eigen ‘huis’ hadden per wijk. Gedacht kan worden aan 2 avonden in een wijkhuis
waar ze naar toe kunnen voor een gezellig samen zijn. Wat ze ook voor reële
wensen mogen hebben: laat ze niet alleen meedenken en meepraten maar doe er
iets mee.
ONS ETTEN-LEUR doet dat wel!

Ruimtelijke Ordening
Meer speelruimte en groen. Niet alleen in nieuwbouwwijken maar ook in bestaande
wijken en in wijken, die worden gerenoveerd zodra er ruimte ontstaat. Meer
speelruimte voor de allerjongsten en de oudere jeugd, in de ruimste zin.

Agrarisch gebied
Het buitengebied moet zijn landelijke karakter behouden.
We moeten streven naar duurzame landbouw, dier- en milieuvriendelijk van opzet.
Toch moeten er ook groeimogelijkheden blijven om in de toekomst te kunnen
overleven. Binnen de landbouwvisie (het landschapsbeleidsplan) van Etten-Leur: het
betrekken van particulieren en agrariërs om het cultuurlandschap te bewaren waarin
houtsingels en kikkerpoelen worden aangelegd. Het mag echter niet zo zijn, dat deze
mensen, zeker niet de landbouwers, hier financieel hinder van ondervinden.

Intensieve veehouderij en mega-varkensbedrijven lijken ons niet wenselijk in onze
gemeente. Natuurlandschap is mooi, maar ook landbouwgebieden met allerlei
gewassen en graslanden met koeien zijn prachtig
Woningbouw, agrarische bebouwing en industriële bebouwing moeten afgestemd
worden op elkaar en op de lokale behoefte.
Wet- en regelgeving m.b.t. bouw- en verbouw strak handhaven. Het is op dit gebied
onmogelijk om de landelijke regelgeving te doorkruisen. Daar waar deze regelgeving
echter de mogelijkheid tot controle toestaat, dient de gemeente er alles aan te doen
om wildgroei te voorkomen. Huidige winkellocaties verstevigen. Wellicht door
parkeervriendelijk beleid, met name rondom de kleinere winkelkernen zoals het
Vincent van Goghplein, Kerkwerve en Van Bergenplein.
De Wipakker leent zich qua ligging uitstekend voor recreatieruimten voor een mix van
jongeren, ouderen en gehandicapten. Eventueel is te overwegen deze locatie als
evenemententerrein te gebruiken. Woningbouw op de Wipakker is niet wenselijk.
Sportpark De Lage Banken dient als gebied voor recreatie behouden te blijven
(groene long). Het liefst als sportlocatie. Hoogbouw in principe niet toestaan.
Kantoorgebouwen en woningen van hooguit 5 verdiepingen zijn de uiterste limiet.
Hierdoor wordt het evenwicht van de bebouwing in Etten-Leur in relatie tot het
landelijke en minder bebouwde buitengebied niet verstoord.

Sport
Stimulering sport door ondersteuning schoolsport. Dus op basisscholen promoten dat
de sport-uren gegeven worden door gespecialiseerde sportleraren. Ook in breder
verband kunnen scholen sportverenigingen stimuleren (Gastlessen / gast-trainingen).
De gemeente zelf kan een veel prominentere rol spelen in de sportstimulering d.m.v.
voorlichting. Met name gericht op de sporten die door de plaatselijke verenigingen
worden bedreven. Verhoging van de huidige subsidies met de voorwaarde: alleen
voor de jeugdleden. Ieder kind moet een sport kunnen beoefenen, dus het beleid qua
subsidiëring moet hier op zijn gericht. De gemeente moet voorwaardescheppend zijn
m.b.t. sporters
Het zwembad zal altijd moeten blijven. Waar en in welke vorm zal in overleg met de
inwoners van Etten-Leur besloten dienen te worden.
Vrijwilligerswerk, als we kijken naar de sport, promoten bij de jeugd. Ook integreren
in het aandachtsgebied voor jeugd- en jongerenwerk. Onderzoek naar
accommodatiebehoefte, bijv. 2e sporthal. ONS ETTEN-LEUR zou graag hebben dat
er in de toekomst gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor het herschikken
van de subsidies.

Verkeer en vervoer
Als we uitgaan van de 30-kilometerwijken moeten we meer aandacht schenken aan
wijziging voorrangsregels. Op belangrijke en ontsluitingswegen in Etten-Leur geen
verkeersremmende voorzieningen treffen. Dit om sluipverkeer te voorkomen. Wegen
bij winkels alleen bereikbaar houden voor kleinere vrachtauto's of door winkelgebied
alleen 's morgens open te stellen voor bevoorrading. Wij willen streven naar een
autoluw centrum. Vaak wordt dit bij invoering als problematisch ervaren, maar er zijn
tal van voorbeelden waarbij gemeentecentra vervolgens opbloeien tot gezellige
kernen. Wel staat ons een reëel nuchter beleid voor ogen. Wij willen tenslotte wel dat
de Etten-Leurenaren in Etten-Leur blijven shoppen. De Parklaan dient zodanig te
worden aangepast dat er bij calamiteiten inhaalmogelijkheden zijn voor
hulpverlenend verkeer. Doorstroming van het normale verkeer wat bij een blokkade
in de huidige situatie (vanwege de hoge stoepranden aan de ene zijde en de zachte
bermen aan de andere
zijde) geen kant op kan. Er zullen dus minimaal grastegels langst de kanten moeten
komen. Neem daarbij de ondergrondse parkeergarage, deze zal natuurlijk uitgerust
zijn met sprinklers e.d. zodat de veiligheid gewaarborgd is. Maar dan nog is voor
ONS ETTEN-LEUR belangrijk dat het hulpverkeer ook daadwerkelijk snel bij de
ondergrondse parkeerplaats kan komen, mochten zich daar calamiteiten voordoen.

Treinverkeer
De intensivering van het treinverkeer, het vervoer van gevaarlijke transporten,
toename geluidsoverlast is onaanvaardbaar, vindt ONS ETTEN-LEUR. Het lijkt erop
dat er een nieuwe tweedeling van onze gemeente gaat ontstaan. Als Brandweer of
ambulance nodig zijn in Etten-Leur Noord bestaat het gevaar dat door oponthoud bij
de spoorwegovergang deze nog al eens te laat zullen komen. Ook hier geldt: de
veiligheid van onze inwoners dient bovenaan te staan.

Kleinschalig openbaar vervoer
Wij zijn er voorstander van dat het kleinschalig openbaar vervoer in Etten-Leur een
kans moet hebben. Mocht blijken dat het financieel teveel gaat kosten en de
bezettingsgraad laag is, zou het ook geen probleem mogen zijn te kijken naar
alternatieven zoals bijvoorbeeld uitbreiding deeltaxi.

Infrastructuur
De gemeente dient te zorgen dat alle vormen van vervoer zowel het gemotoriseerde
verkeer als de fietsers, in goede c.q. veilige banen geleid worden.

Volkshuisvesting algemeen

Etten-Leur moet alleen nog woningen bouwen voor de natuurlijke aanwas en voor
hen die hier werken en om deze reden graag in Etten-Leur willen wonen. Het doel
van de laatste groep is om de automobiliteit terug te dringen. Etten-Leurenaren
moeten voldoende keus hebben bij het kiezen van een bepaalde woning in een
bepaalde wijk. De gemeente moet samen met alle partijen er voor zorgen dat alle
wijken beschikken over voldoende type woningen in allerlei prijscategorieën.
Iedereen die in Etten-Leur woont willen we voldoende woonkwaliteit bieden. Daar
waar dit niet het geval is dient gezocht te worden naar andere woonmogelijkheden.
De woonlasten voor de inwoners met de lagere inkomens willen we zoveel mogelijk
beperken. Wat dacht u van: aan goedkope huur- en koopwoningen lagere tarieven
doorberekenen van OZB, riool- en afvoerrechten etc. Dit houdt wel in dat de
duurdere woningen dan hogere tarieven gaan betalen om een en ander te
compenseren.

Bestaande woningen
Op de lange termijn zal Etten-Leur een overschot aan eengezinswoningen hebben.
De gemeente dient tijdig samen met de verhuurders een visie te ontwikkelen met een
blik naar de toekomst: plannen maken i.z. sloop en/of verbouwing tot andere
woonvormen. Gestreefd moet worden naar wijken waar alle doelgroepen een
geschikte woning kunnen vinden. Als bewoners ouder worden en hun zorgbehoefte
neemt toe, moet de gemeente meewerken aan het tot stand komen van allerlei
(nieuwe) diensten aan huis, zoals verpleging, schoonmaakhulp, strijkhulp,
tuinonderhoud, klusjesbedrijf, boodschappenservice etc.

Nieuwe woningen
Bij nieuwbouwwijken moet er meer aandacht gegeven worden aan het ruimer,
groener, kindvriendelijker wonen. De aandacht moet niet alleen uitgaan naar de
bouw van seniorenwoningen. Ook de starters en alleenstaanden mogen niet
vergeten worden.

Cultuur
Bij de Nobelaer zullen we wat het gebouw betreft moeten kijken naar wat financieel
de beste oplossing is. Moet De Nobelaer op de huidige locatie gehandhaafd blijven,
of kan deze verplaatst worden? Zouden er mogelijkheden in de toekomst zijn om
muziekschool St.Frans en de bibliotheek elders onder te brengen dan zou het een
optie kunnen zijn, de Nobelaer in afgeslankte vorm te bouwen. Wel moet de
Nobelaer meer mogelijkheden bieden voor culturele activiteiten van Etten-Leurse
verenigingen.
ONS ETTEN-LEUR vindt dat de Etten-Leurse amateurkunstenaars, in welke vorm
dan ook, een beroep moeten kunnen doen om binnen Etten-Leur kosteloos te
kunnen exposeren. Vanuit toeristisch oogpunt bezien zou een expositieruimte
mogelijkheden kunnen bieden. Ook moet er beleid ontwikkeld worden om cultuur te
promoten, bijvoorbeeld door het houden van workshops e.d.

De bibliotheek moet uitgroeien tot een modern kenniscentrum. Onze inwoners
moeten hier tegen een zo laag mogelijk tarief terecht kunnen, waarbij als
uitgangspunt geldt dat dit allemaal kosten-neutraal moet geschieden. We moeten
zuinig zijn op onze oude sfeerbepalende panden. In alle Etten-Leurse wijken moeten
meer kleinere en grote kunstwerken geplaatst worden. De wijkverenigingen en
plaatselijke kunstenaars moeten hierbij actief betrokken worden.

Openbare werken
Straten, wegen voet- en fietspaden, pleinen en parken moeten op een acceptabel
niveau zijn, ook al kan dit opknappen en onderhouden extra kosten met zich
meebrengen. De uitvoering van dergelijke werken moet afgestemd worden met de
nutsbedrijven en Woonstichting Etten-Leur, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt
dat een straat twee keer in korte tijd opengebroken moet worden. Na uitvoering van
de werkzaamheden moet er een grondige controle komen.
In de nieuwbouwwijken moet meer ruimte gecreëerd worden voor groen en
speelruimtes. Net zo goed als speeltoestellen moeten meegroeien met de generatie
in de wijk, zou het groen ook aangepast moeten zijn of worden. Denk hierbij aan
klimbomen, bomen die geschikt zijn voor huttenbouw etc.
Een pluim voor de wijkteams: de groenvoorzieningen in de bestaande wijken worden
goed onderhouden.

Milieu
Ons milieubeleid moet zich richten op een gezond werk- leef- en woonklimaat. We
willen dit ook realiseren voor onze kinderen. Het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’
moet in het beleid van de gemeente nog nadrukkelijker aan de orde komen. Er moet
meer en strenger gecontroleerd worden op handhaving van de milieuvoorschriften bij
particulieren en bedrijven. Natuurlijk is ONS ETTEN-LEUR voor duurzaam bouwen
en voor wind- zon- en alle andere milieuvriendelijke vormen van energiewinning. Wij
zullen moeten uitkijken dat er geen toename plaats vindt van zwerfvuil, indien de
kosten van het verwijderen van diverse soorten afval voor onze inwoners nog meer
gaan stijgen.
Regelmatig moet er overleg plaatsvinden met de GGD, om bijvoorbeeld problemen in
het kader van de volksgezondheid in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken
en voor de toekomst te voorkomen.
Milieubewust bouwen moet nog meer gestimuleerd worden.

Financiën
Ons Etten-Leur is van mening dat de beschikbare middelen op een efficiënte wijze
moeten worden ingezet. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting moet bekeken
worden of de uitgaven nog noodzakelijk zijn. Het mag geen automatisme worden dat

uitgaven jaar op jaar doorlopen zonder toetsing van de noodzaak. Naast de
vermijding van verspilling van gemeenschapsgelden dient er naar gestreefd te
worden het ambtelijk apparaat zo efficiënt mogelijk in te zetten.
In de jaren van zware investeringen en risicovolle projecten is soberheid credo. Geen
onnodige projecten waarvan de noodzaak niet direct aanwezig is en/of geen
middelen voor aanwezig zijn.
Bij informatieverstrekking aan onze inwoners dient gebruik te worden gemaakt van
de moderne technologieën (Internet, informatiezuilen in publiekshal, e.d.). Door
hiervan gebruik te maken beschikken de inwoners over de meest actuele informatie
en wordt er minder beslag gelegd op de ambtenaren. Het mes snijdt hierbij aan twee
kanten nl. verbeterde informatieverstrekking aan de inwoners en ambtenaren worden
minder gestoord in hun werkzaamheden, wat mogelijk zelfs besparing op de
personeelskosten tot gevolg kan hebben.
Alles moet in het werk gesteld worden om de belastingverhogingen tot een minimum
te beperken. Voorkomen moet worden, dat belastingen (extra) verhoogd worden om
‘wensen’ van politieke partijen te verwezenlijken. De gezamenlijke inkoopcombinatie
met andere gemeenten mag niet leiden tot een inefficiënt inkoopgedrag. Er moet
slechts dat gekocht worden, wat daadwerkelijk nodig is. Gerealiseerde besparingen
mogen niet gebruikt worden voor extra’s, omdat de middelen toch aanwezig zijn. De
eerste fase in elk inkooptraject dient te bestaan uit het opstellen van het pakket van
eisen. Dus duidelijk aangeven wat nodig is. De rekenkamer dient er nadrukkelijk op
toe te zien dat ingekocht wordt conform het vastgestelde inkoop- en
aanbestedingsbeleid.

