Programma Ons Etten-Leur 2006-2010
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. Het zal u niet verbazen, dat juist
openheid en eerlijkheid binnen de politiek onze speerpunten zijn.
Samen met u als inwoner van Etten-Leur, gaan wij aan het werk om eerlijkheid en openheid als
speerpunten in de politiek in onze gemeente tot vanzelfsprekendheden te maken.
Daarmee raken we meteen het kernpunt van de politieke discussie, uw belang als inwoner van EttenLeur 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. U gaf Ons Etten-Leur in 2002 een kans
welke wij met twee handen hebben aangegrepen. Wij hebben de afgelopen 4 jaar uw belang zoals
verwoord in ons programma behartigd. Ons program van 2002 is voor een groot deel gerealiseerd.
Natuurlijk valt er voor de komende vier jaar weer een hoop te doen, daarom vragen wij wederom om
uw vertrouwen. U kunt er van uitgaan dat wij zorgvuldig met de verantwoordelijkheden omgaan.
Voor Ons Etten-Leur 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 EttenLeurse gemeenschap waarvan u deel uitmaakt. Dat betekent: luisteren naar de een, het laten
uitpraten van de ander, het laten meepraten van u als inwoners om vervolgens de voor en tegens op
volstrekt heldere wijze te kunnen afwegen. Aldus komt men tot een besluit, dat open en eerlijk tot
stand is gekomen. Voor grote projecten moeten eerst overlegsessies worden gepland en een
volksraadpleging of referendum kan daar onderdeel van uitmaken. Een prachtig voorbeeld is hierbij de
Nobelaer, u weet dat Ons Etten-Leur er alles aan heeft gedaan en nog vecht om u als inwoner mee te
laten denken, praten en beslissen. Als er dan partijen zijn die u monddood willen maken, zegt dat
genoeg. Niet alleen zeggen maar ook doen.
Bij ons staat u op een voetstuk, niet wij.
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 leer en leef je
niet. Maar voor ambtenaren, raadsleden en wethouders moet het niet zo zijn, dat ze zich na een fout
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. Uitgangspunt bij een verzoek aan
de gemeente moet zijn, hoe kan ik als gemeente mijn burgers het beste helpen. Beleid moet dan ook
zo worden geformuleerd dat het niet voor meerdere uitleg vatbaar is.
Het kan en mag niet zo zijn dat het afhangt van een ambtenaar of u adequaat en volledig geholpen
word. Dat de interpretatie van een ambtenaar beslissend kan zijn op een verzoek van een burger.
Iedereen zowel ambtenaar als gemeentebestuur moet zich ervan bewust zijn dat
WIJ ER ZIJN VOOR DE BURGERS EN NIET ANDERSOM.
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 terzijde worden geschoven. Juist dat heeft naar onze mening een negatief
effect gegeven aan de betrokkenheid van u als inwoner bij de plaatselijke politiek. Helaas kunnen niet
alle door u afgegeven signalen tot een positief resultaat leiden.
Ons Etten-Leur zou het prettig vinden van alle belangenorganisaties hun belangrijke punten te horen,
ruim voor de algemene beschouwingen in november.
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Een burgerinitiatief (zoals b.v. het behoud van oude sfeervolle straten en pleinen heeft toch het
resultaat gehad dat de voorgevel van het huis van dokter Hermans blijft staan) blijft moeilijk voor een
aantal partijen, niet voor Ons Etten-Leur. Leg als partij uit waarom het wel of niet mogelijk is. Slechts
dan kom je naar onze mening geloofwaardig over en wordt u als burger serieus genomen. Zelfs bij de
Verenigde Nederlandse Gemeenten hebben we getracht mensen te laten doordringen van het nut van
het burgerinitiatief.
Ons Etten-Leur staat niet boven u, maar tussen, naast en voor u. Bereikbaarheid is een verplichting
voor een politieke partij. Ons Etten-Leur is er iedere maand op de weekmarkt geweest en u maakte er
gebruik van om ons aan te spreken.
Input van burgers is van wezenlijk belang bij Ons Etten-Leur.
Wanneer u op Ons Etten-Leur stemt, stemt u voor openheid en eerlijkheid: pijlers die borg staan voor
het behartigen van uw belangen als inwoner van Etten-Leur.
IS ONS BELANG OOK UW BELANG, STEM DAN ONS ETTEN-LEUR…. LIJST 5
Het unieke karakter van Etten-Leur
Geen aantasting van de bestaande bos- en groenpercelen. Aandacht voor het behoud van het unieke
karakter van Etten-Leur. Dat wil zeggen: een duidelijk beleid op gebied van ruimtelijke ordening en
vastlegging van wat behouden dient te blijven.
Geen verdere verstening en nieuwbouw uitsluitend binnen nauw vastgestelde grenzen ten aanzien
bouwhoogte, bouwvolume en ruimtelijke kwaliteit. Handhaving dan wel versterking van de ruimtelijke
kwaliteit moet daarbij uitgangspunt zijn. Visie daarover moet in samenspraak met de bevolking
ontwikkeld worden. Wonen, werken en recreëren in Etten-Leur kenmerken zich door een hoge
kwaliteit. Voor het instandhouden van die waarde wil Ons Etten-Leur staan!
BESTUURLIJK
Zeker nu het dualistisch systeem er is moeten we zorgen dat het niet het einde zal zijn van de
democratie, maar het begin. We moeten er voor waken dat de gemeenteraad niet monddood zal
worden gemaakt met alleen een kaderstellende en controlerende taak. Betrokkenheid van inwoners
vergroot ieders verantwoordelijkheidsgevoel voor Etten-Leur. Als u het niet eens bent met de huidige
gang van 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’. Te vaak blijkt dat gehouden inspraakrondes geen aanleiding zijn tot het wijziging
van de oorspronkelijke plannen.
Het bestuur dient niet op een voetstuk te staan. U als inwoner bent degene waar het om draait.
Als raadslid of als wethouder, het is van het grootste belang dat je besluiten uit kunt leggen en dat ook
doet. Dat doen we overigens nog veel te weinig naar onze mening Je kan het niet iedereen naar de
zin maken. Daar zit je ook niet voor. Je zit er om alle belangen te wegen en dan in het algemeen
belang een besluit te nemen. Dat betekend dus per definitie dat een aantal mensen het niet eens
zullen zijn met je besluit. Dat ontslaat je nog niet van de verplichting om het uit te leggen.
Wij van Ons Etten-Leur gaan er alles aan doen, het besturen een zaak van ons allen te maken,
immers besturen is iets anders dan bevoogding.
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; brieven e.d. vanuit de gemeente
moeten in een begrijpende taal worden geschreven. Aanvragen dienen accuraat en snel worden
afgehandeld.
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Wij van Ons Etten-Leur blijven dan ook vinden dat met de hedendaagse technologie de inwoners
sneller en beter geïnformeerd kunnen worden, er dient ook een actievere communicatie mogelijk te
zijn tussen inwoners van Etten-Leur en het bestuurlijke apparaat. Niet alleen een website, ook
rechtstreeks via de computer. Een e-mail met snel een antwoord moet mogelijk zijn. Van en naar elke
ambtenaar. Natuurlijk moet bij elk antwoord staan hoeveel tijd en wat het heeft gekost. Als op de
internetsite werkelijk alle informatie staat in duidelijke burgertaal zoals ook van een ambtenaar te
horen valt zal dit voor de gemeente Etten-Leur heel wat uren besparen.
Ook hier gewoon open en eerlijk.
urgers betrekken bij de politiek, dat moet voor elke partij een uitgangspunt zijn.
Waarom zouden B&W en de raad geen inloopspreekuur houden b.v. op de zaterdagochtenden? Dan
zouden al onze inwoners met vragen, opmerkingen e.d. snel geholpen kunnen worden.
Problemen? Urgente vragen? Gewoon even langs komen!
Besturen: een openbare gelegenheid waarbij de inbreng van de burger, van u dus, de voedingsbodem
is van een besluit.
Al eerder gaven wij aan om net zoals in de plaats Almere, te proberen inwoners en raad een aantal
keer per maand bij elkaar te laten komen. Kortom: het contact tussen burgers en bestuurders moet en
kan beter.
De relatie raad en burgers, instellingen, verenigingen en andere organisaties
Burgers en bedrijven moeten kunnen aangeven wat zij van zaken in Etten-Leur vinden en met
voorstellen kunnen komen. De gemeenteraad zal een procedure moeten vaststellen waarin dit
structureel beter wordt geregeld. Er zal voor alle bij het gemeentebestuur betrokken partijen èn de
burgers en bedrijven openheid van zaken moeten worden gegeven in deze informatiestroom. De
gemeente is in deze uitvoerend en dienend. Wanneer een ingezetene of bedrijf of instelling een
bericht stuurt, moet altijd antwoord volgen en niet slechts een bevestiging.
Het zou een mooi streven zijn indien de gemeente zou bemiddelen tussen diverse belangengroepen,
zodat men kennis en expertise kan delen met anderen.
Niet iedere belangengroep hoeft het wiel uit te vinden. Samenwerken moet dus worden gestimuleerd!
REFERENDUM
Ons Etten-Leur is van mening dat er meer referenda en volksraadplegingen 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. Vraagstukken die de leefbaarheid in Etten-Leur raken,
waarbij vaak vele miljoenen zijn betrokken en die dus van invloed kunnen zijn op uw portemonnee
dienen getoetst te worden aan uw stem. Vanaf 2002 hebben we tegengas gegeven tegen de kosten
die de Nobelaer met zich meebrengt. Wij vechten voor een referendum over de nieuwe Nobelaer (
SCEK= sociaal cultureel educatief knooppunt) De meerderheid was blijkbaar bevreesd voor een
andere uitslag.
Natuurlijk is Ons Etten-Leur niet tegen een muziekschool een bibliotheek een theater etc. Wel tegen
de wijze waarop er voorbij gegaan is aan de mening van de bevolking zijnde geen inspraak; geen
inbreng. Ons Etten-Leur vindt het van groot belang dat burgers ruim van tevoren weten wat de
gemeente van plan is. Omgekeerd is het van belang dat B&W van te voren weten wat een
meerderheid van de burgerij wil en niet wil. Dit betekent wel dat de burgers en anderen goed
geïnformeerd dienen te zijn. Om een voorbeeld te noemen: uitvoering van plannen voor een sociaal
cultureel knooppunt zijn kostbaar. Dit betekent dat het noodzakelijk kan zijn gemeentelijke inkomsten
anders te besteden of inkomsten te verhogen .Burgers moeten hierover hun mening kunnen zeggen.
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Ons Etten-Leur stelt zich ten doel er op toe te zien dat:
a voorlichtingsbijeenkomsten en inspraak tijdig worden georganiseerd;
b voor besluiten die grote gevolgen hebben referenda worden gehouden;
c de financiële gevolgen van belangrijke besluiten tevoren volstrekt duidelijk zijn voor alle
belastingbetalers.
Het draait 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 thuis 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 ingevoerd moet worden.
Wij hebben dan ook e.e.a. in gang gezet en hopen dan ook dat na het persen van dit program dit ook
al verwezenlijkt zal zijn, aangezien in januari 2006 hiervoor een voorstel zal worden ingediend.
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
De gevoelens van onveiligheid kunnen alleen worden weggenomen door actieve betrokkenheid van
de burgers. Hier kan buurtbeheer met behulp van de wijkagent een rol spelen. Jammer is het dat in we
heel Etten-Leur praten over slechts een paar wijken die een eigen agent hebben, terwijl deze een
prima aanspreekpunt zijn in de wijken waar zij aanwezig zijn. Dit mogen er wat ons betreft meer
worden.
B&W zouden wat meer initiatieven moeten nemen voor de inzet van de politie.
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, hier speelt ook de landelijke politiek een rol. Het politie korps in Etten-Leur bestond ooit uit 56
personen, nu is dat gehalveerd. Ons Etten-Leur is wel 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 en in wijkgebouwen is een eerste vereiste. Echter een
gemeente van 40.000 inwoners heeft het recht op een permanent aanwezige politie en niet van een
regiosurveillance, is de mening van Ons Etten-Leur. Uitbreiding van preventief toezicht is van
wezenlijk belang. Ons Etten-Leur pleit voor het instellen van een burgerwacht in samenspraak met
politie en wijkvereniging. Ook de stadswachten met het certificaat B.O.A. (dat betekent ‘buitengewoon
opsporing ambtenaar’) zouden wat Ons Etten-Leur betreft qua aantal mogen uitbreiden. Men kan een
BOA-korps van vrijwilligers en/of beroepspersoneel opzetten, in semi- dan wel in continudienst.
Er ontstaat dan een samenwerking tussen de reguliere ordehandhavers samen met deze mensen,
zodanig dat er preventief én repressief opgetreden kan worden bij evenementen; festiviteiten e.d..
Zonder bevoegdheden is toezicht een ‘waakhond zonder blaf en tanden’.
Onze brandweer speelt een belangrijke rol als we over veiligheid en hulpverlening praten, zeker bij
calamiteiten. De vrijwilligers zijn uitstekend opgeleid. De Etten-Leurse bevolking kan op deze mensen
vertrouwen. Wel dienen we ervoor te zorgen dat de brandweer het materiaal krijgt wat nodig is.
Aangezien er steeds meer open water in onze wijken en daarbuiten komt, is het ons inziens toch een
noodzaak dat enige brandweerlieden de opleiding tot duiker volgen, om ingeval van nood adequaat te
kunnen optreden. Ons Etten-Leur vindt nog steeds dat dit een noodzaak is. Als er een chronisch
tekort zou ontstaat aan vrijwilligers zijn beroepskrachten voor Ons Etten-Leur bespreekbaar.
Het zou wenselijk zijn om – net zoals bij de politie – een telefoonnummer te hebben waarmee de
brandweer kan worden gewaarschuwd in niet direct-levensbedreigende situaties.
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Het calamiteitenplan, het rampenbestrijdingsplan moet regelmatig geactualiseerd en getoetst worden.
En niet te vergeten dat er een goed leesbaar en duidelijk stuk moet komen naar onze inwoners toe,
zodat men niet afhankelijk is van alleen de te horen sirenes (die beter hoorbaar moeten zijn) en de tv
beelden maar vooraf als het ware gedeeltelijk geïnstrueerd is, wat men moet doen in geval van…. Ons
Etten-Leur vindt het dan ook een noodzaak mensen en wagens met omroepinstallatie in zoverre klaar
te hebben staan dat in geval van nood buiten sirenes ook nog een tiental wagens snel kunnen worden
ingezet.
Het voorstel van Ons Etten-Leur was: maak een veiligheidsplan, dit is volbracht. Enkel het aspect:
‘maak er een gezamenlijk leer- en ontwikkelingsproces van’ is nog niet volledig uitgewerkt. Ons EttenLeur wil één veiligheidsbeleid met alle betrokken instanties, zoals politie, brandweer welzijn en
onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, ondernemersverenigingen, horeca. Iedereen heeft
een andere kijk op problemen en hoe deze aangepakt moeten worden.
Hou de lijntjes kort. Leren samenwerken vereist een goed kijken naar de praktijk zoals o.a. veiligheid,
verkeersoverlast, straatgeweld, diefstal etc.
Samen met alle instanties moeten en zullen we eruit komen, wat voor problemen er ook zijn of zullen
komen.
ECONOMISCHE ZAKEN.
De gemeente moet voorwaardenscheppend handelen.
De gemeente moet zorgen voor adequate infrastructuur, uitnodigende openbare pleinen, reëel
parkeerbeleid etc.
Een voorbeeldje is Etten-Leur Noord. Het Van Bergenplein is wel toe aan een blauwe zone zodat
iedereen ruim de tijd heeft zijn of haar boodschappen te doen zonder betaling, en er toch een
doorstroming blijft plaatsvinden, maar nog niet aan betaald parkeren. Laat ons daar eerst eens een
gezond en uitgebreider winkelbestand opbouwen.
De gemeente dient er zorg voor te dragen dat bij ieder ingrijpend plan vooraf het Midden- en Klein
Bedrijf en de Industriële Kring inspraak hebben, zodat deze vooraf, in samenspraak met de gemeente
hun wensen en visie kenbaar kunnen maken en deze ideeën vroegtijdig verwerkt kunnen worden.
Bedrijven moeten gestimuleerd worden om betrokkenheid naar de plaatselijke maatschappij te tonen.
Uitbreiding van industriegebied over de A58 moet wat ons betreft zolang mogelijk worden uitgesteld
en dat kan toch zeker 10 jaar, revitalisering van bestaand terrein heeft prioriteit.
De gemeente mag een actievere rol spelen d.m.v. verwerven van leegstaande panden en de nieuwe
invulling van bestaand industriegebied. We moeten niet onbeperkt door blijven gaan.
Ons Etten-Leur is van mening dat de vervuilende industrie, die zich mogelijk in de toekomst aandient,
bij de Moerdijkse Hoek thuis hoort zodat we letterlijk en figuurlijk meer lucht krijgen. Dit staat ook
verwoord in de uitgangspunten van de provincie (om te blijven voldoen aan voldoende
arbeidsplaatsen).
Regionale samenwerkingsverbanden (samenwerkingsverbanden tussen diverse gemeenten) hebben
voor Ons Etten-Leur niet altijd de meerwaarde die zij zouden moeten hebben. Evaluatie is van belang.
Uiteindelijk gaat het eigenbelang altijd voor, ondanks de afspraken die er liggen. Eerst moet er
gewerkt worden aan relatieonderhoud met bestaande bedrijven binnen onze eigen gemeente en hun
belangenorganisatie. Regelmatig overleg ook met het voorbereiden van het beleid is noodzakelijk.
Pas daarna kan worden bekeken hoe dit is in te passen in een regionaal samenwerkingsverband.
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Actualisering Sociaal Economisch Beleidsplan is voor Ons Etten-Leur een speerpunt in de
raadsperiode 2006-2010.
Voor bestedingen in de gemeente, zouden de plaatselijk 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.
Op gebied van vergunning en handhaving zal het economisch belang een wegingsfactor moeten zijn.
De nota perifere detailhandel zal moeten worden herijkt gezien de ontwikkelingen in de markt. De
verbonden partijen, zijnde een aantal gemeenten welke economisch samenwerken, heeft zijn
voordelen maar eenieder preekt voor eigen parochie.
Zonder een te grote broek aan te trekken zal Etten-Leur regionale functies blijven houden en waar
mogelijk versterken. Een aantrekkelijk winkelhart, een gevarieerd scholenaanbod, een
gezondheidszorg die niet mag worden uitgehold, instandhouding van goede verbindingen voor
openbaar vervoer en in samenhang daarmee een veilig stationsomgeving, aantrekkelijke
recreatievoorzieningen en dergelijke, dit alles zal door voortdurende zorg en controle door de
gemeentelijke overheid op peil moeten worden gehouden.
TOERISME
Het toerisme in Etten-Leur moet in zijn algemeenheid meer te bieden hebben.
Het begin zal moeten zijn een apart V.V.V. kantoor bijvoorbeeld in de kosterswoning tussen het oude
raadhuis en de raadzaal in, goed zichtbaar midden in het centrum van Etten-Leur. Er blijven
economisch gezien mogelijkheden open.
Wat ideeën:
De Westpolderplas, buiten de parkeerproblemen welke aangepakt moeten worden op hoogtijdagen,
zou er ook de mogelijkheid moeten zijn tot b.v. verhuur bootjes etc. De komst van diverse bedrijven op
het gebied van sport en ontspanning is een perfect vertrekpunt om Etten-Leur toeristisch op kaart te
zetten. Ook hoopt Ons Etten-Leur dat voor ontspanning voor de kleinsten bijvoorbeeld een Pandaland
zich zal vestigen in Etten-Leur.
Zou het niet mooi zijn als een ondernemer zich aandient voor het plaatsen van een kartbaan,
paintball, quadbaan buiten erbij etc. bijvoorbeeld in een leegstaand oud fabriekspand?
Uitbreiding van ambtenarenuren op dit gebied is voor Ons Etten-Leur bespreekbaar.
Wat te denken van meer kleinschalige campings, al dan niet bij de boer, carpoolplaats voor campers
en daarbij camperevenementen. Meerdaagse fietsarrangementen ondersteunen in de vorm van
goede wegwijzers. De evenementen die er zijn nog meer promoten c.q. aandacht geven en niet teveel
belasten met precariorechten.
Evenementenvergunning afgeven voor meerdere jaren i.p.v. ieder jaar opnieuw weer die ambtelijke
molens opstarten.
Met bijvoorbeeld de ondernemer van de in aanbouw zijnde bioscoop te betrekken bij het vertonen van
openluchtfilms in de zomermaanden b.v. op het Raadhuisplein.
Wat Ons Etten-Leur ook mist, is toch een groot ontspanning bezorgend park c.q. landgoed met
waterpartijen het liefst aan de west kant, aangezien oost (Liesbos), en zuid (polders Panhoef), Noord
(Westpolderplas en polders) al een natuurlijk groene zone hebben, alleen in west ontbreekt een echte
groene buffer.
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Ons Etten-Leur mist eigenlijk nog veel op toeristisch gebied, er zal dan ook nog veel werk verzet
moeten worden.
MINIMABELEID
Een ruimhartig beleid is en blijft een noodzaak. Toch zien we dat iedere partij met onderdelen van het
woord ruimhartig iets anders voor ogen heeft.
Wij voeren in Etten-Leur een bovengemiddeld sociaal beleid maar in de communicatie naar burgers
toe schieten we vaak als gemeente tekort. Duidelijk beleid is een voorwaarde om een rechtvaardig
beleid te voeren.
Uitgangspunt moet zijn: hoe kunnen we deze klant het beste helpen. Het initiatief moet uitgaan van de
gemeente om inwoners te attenderen op voorzieningen waar men recht op heeft. Direct mailing is een
goed hulpmiddel. Ons Etten-Leur is voorstander, vroegtijdig in overleg met belangenorganisaties te
treden betreffende voorbereidende besluitvorming. Ons Etten-Leur pleit ervoor de minima een regeling
aan te bieden die erin voorziet dat de gemeente bepaalde lasten voorschiet en deze gespreid
verrekend met de uitkering. Momenteel gebeurt dit alleen bij wanbetalers, die worden dus beloond
voor slecht gedrag.
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.
Ons Etten-Leur gaat voor betere scholingsmogelijkheden voor mensen die daardoor misschien meer
kans hebben op de arbeidsmarkt. In de bijstand is de begeleiding nu 1 op 1. Iedere
bijstandsgerechtigde heeft een eigen contactpersoon die hem of haar begeleidt, activeert en
motiveert.
Eigenwaarde teruggeven, samen oplossingen zoeken, er samen voor gaan!
De toonzetting is héél belangrijk, een belerende opstelling tegenover cliënten is uit den boze.
Geen mens zit voor zijn plezier in de bijstand en de uitzonderingen die hierop zijn, zullen door de
huidige controle- en werkactivering eerder aan het licht komen.
Ons Etten-Leur is voorstander om daar waar mogelijk, mensen met een uitkering actief te betrekken
bij vrijwilligerswerk en tijdelijke werkzaamheden ten dienste van de gemeenschap.
Ons Etten-Leur pleit voor de aanschaf van een tweetal Pendel voertuigen op kosten van de
gemeenschap. In dit pendal kan men met rolstoel en al inrijden. Deze driewieler kan ingesteld worden
qua snelheid en het grootste voordeel is dat men echt een dagje kan gaan toeren en niet afhankelijk is
van de maximale 30 km die een scootmobiel kan afleggen. Je zou dan b.v. een Pendel een dagje
kunnen lenen, uiteraard na reservering. Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel kan dit een
uitkomst zijn, en ook voor de groeiende groep actieve senioren. Even uitwaaien even weg en alle
zorgen vergeten.
Voorstellen van de raad aan het college en van het college aan de raad over zaken die de minima
raken, zouden zonder uitzondering voorzien moeten zijn van een advies van het minimaplatform. De
inspraak van de burger is dan verzekerd en gewaarborgd.
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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 de gehele wijk sociaal
warmer te maken. Bij een wijk die schoon en veilig is volgen de sociale aspecten vaak vanzelf.
Ons Etten-Leur heeft in 2002 al aangegeven voor een wijkontwikkelingsplan te zijn. Nu zit ook dit op
de rol. Het zou mogelijk moeten zijn de wensen en plannen van de wijk met de diverse
onderhoudsplannen van de gemeente (denk aan onderhoud wegen, welzijnaspecten,
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 en aan de kaak gesteld. Duidelijke doelen formuleren en deze
toetsen op effecten samen met de hoofdrolspelers van buurtbeheer. Er is gekozen voor de sociaalmaatschappelijke accenten in de wijk maar wij vinden dat dit hand in hand kan lopen met de fysieke
wensen van een wijk op gebied van beheer openbaar groen en sociale veiligheidsaspecten.
Helaas hebben ook wij met de bezuinigingen de fout gemaakt om te bezuinigen op onderhoud
openbaar gebied. Waarna wij na de verplichte bezuinigingsronde 3 maanden later te horen kregen dat
er weer ‘geld’ over was. Zo is de raad bespeeld, zo tuinden wij er in. Het onderhoud van het openbaar
gebied is een taak van de gemeente en u als inwoner kunt ook iets doen als het gaat om kind en
mens vriendelijk en veilig maken van u straat en wijk.
Nu is het dus halszaak een inhaalslag te maken.
Overleg is goed maar leg iets meer verantwoordelijkheid bij de wijkvertegenwoordigers uiteraard met
vooraf gestelde kaders.
Ook bij buurtbeheer zijn vrijwilligers onmisbaar. Ons Etten-Leur is dankbaar voor hun inzet. De
stichting welzijn is met zijn advies, sturing en jongerenwerkers van onschatbare waarde.
Echter er moet wel een handboek komen met een programma van eisen zodat alles duidelijk kan
worden aanbesteed.
Meerdere aanbieders van welzijnswerk sluiten wij niet uit.
Laat ons er wel voor waken dat het buurtbeheer op zich geen vergadercultuur wordt, dus niet alleen
praten maar vooral doen.

MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor onze jong lichamelijke gehandicapten buiten de inloopochtend op de Wipakker is er nog niet
veel.
Wij van Ons Etten-Leur denken dat 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 medemens. De blindengeleiderail die wij voorstelden voor het centrum tot aan het
station, genoot helaas geen draagvlak. Hier blijven wij echter voor pleiten.
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Er komen gelukkig een aantal appartementen voor lichamelijke gehandicapten. Wij hopen dat dit er
snel meer worden. Voor geestelijke gehandicapten zijn we nu zover dat er inmiddels voor hen een
flink aantal woonruimten beschikbaar is. Nu de lichamelijk gehandicapten nog. Ook zij hebben recht
op keus van woning of woonvorm.
Bij het station ontbreekt een lift/ mankracht om onze mensen met een beperking in de trein te helpen.
Onze gemeente zou meer sport voor mensen met een lichamelijke beperking moeten promoten en
deze groep mensen helpen een sport te vinden die niet alleen bij hun beperking past maar vooral bij
hun interesse. Buiten de Pendels die we al hebben voorgesteld in ons program, zou voor deze groep
het toch niet meer dan normaal zijn dat er minimaal een tegemoetkoming is voor een computer en de
kosten voor een provider. Juist mensen die helaas genoodzaakt zijn veel tijd op bed door te brengen
kunnen door middel van een computer het contact met de buitenwereld in stand houden.
Voorstellen inzake deze materie van de raad naar het college en van het college naar de raad zouden
zonder uitzondering voorzien moeten zijn van een advies van het gehandicapten platform.
De inspraak van de burger is dan verzekerd en gewaarborgd.
SENIOREN
Ons Etten-Leur zou graag zien dat de gemeente alles in goed overleg met de seniorenraad bespreekt,
vooraf, niet als het beleid al is vastgesteld.
Buiten de huisvesting van senioren en hun vrije keus hierin, willen we toch benadrukken dat het
seniorenplatform kiest voor levensloopbestendig bouwen.
Ook wil Ons Etten-Leur benadrukken dat er goede voorlichtingsmogelijkheden moeten zijn over de
zorg, dienstverlening en recreatieve 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 deze groep.
Wel valt het Ons Etten-Leur op dat niet op alle plaatsen waar senioren geconcentreerd wonen, deze
complexen voldoen aan de simpele eisen zoals: een brede automatisch gaande deuren voor b.v.
scootmobielen, een extra grote lift e.d. Ouder worden gaat helaas vaak gepaard met wat ongemakjes,
zorg dus ineens voor een toegankelijk gebouw, dat voorkomt een hoop onkosten later. Ook de
bereikbaarheid van hulpdiensten in het centrum laat nog te wensen over. Dat treft speciaal de in dat
centrum woonachtige senioren.
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. Waarschijnlijk zal deze ouderenadviseur ondergebracht moeten
gaan worden bij het zorgloket. Ook heeft de gemeente het ‘samen is wijs’ project, waarbij een
ouderenadviseur aan huis komt bij onze iets oudere senioren.
De huidige gezondheidszorg kampt met wachtlijsten; arbeidstekorten e.d. Aan de mensen die
werkzaam zijn 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 dient zich meer te profileren. De toekomstige
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) moet daar naar toegaan waar het voor is bedoeld. Dit
neemt niet weg dat ‘de ouderwetse zorg’ voor elkaar weer terug komt. Wij pleiten dan ook voor een
degelijke zorg onder regie van de gemeente. U moet een beroep kunnen doen op voorzieningen,
hulpmiddelen wanneer dit echt nodig is. Een ruime verordening dient hierbij als leidraad.
Onze zorg is ‘het nieuwe zorgstelsel’, wat ons inziens tot maatschappelijke problemen zou kunnen
gaan leiden. De gemeente zal hiervoor een vangnet moeten creëren.
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Ons Etten-Leur zou graag zien dat de wijkbus gratis wordt, met meerdere opstapplaatsen, wat samen
met een deeltaxi, waarop geen nieuwe bezuinigingen meer wordt losgelaten, kan zorgen voor een
actieve deelname aan het sociaal leven in onze gemeente.
Maar bovenal zijn het onze senioren die met hun nodige levenservaring en kennis een dermate goede
aanvulling en leidraad kunnen zijn, zodat wij hopen steeds meer senioren actief te zien die met hun
kennis en ervaring er mede verantwoordelijk voor zijn, dat er een nog beter Etten-Leur tot stand komt.
Voorstellen van de raad aan het college en van het college aan de raad, van zaken die senioren
raken, zouden zonder uitzonderingen voorzien moeten zijn van een advies van de stichting
seniorenraad Etten-Leur.
De inspraak van de burger is dan verzekerd en gewaarborgd.
ONDERWIJS
Kwaliteit moet voorop staan. Dat moet zo blijven.
Onze gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijs.
De brede school in z’n algemeenheid: hier kan Ons Etten-Leur alleen maar achter staan zeker als het
gaat om de kinderen een breder aanbod te geven ook tijdens de naschoolse opvang.
Bij de brede school in de Keen is haast geen aan- en verbouw mogelijk, Ons Etten-Leur pleit net zoals
voorgaande jaren voor een schoolgebouw waar aan- en verbouw altijd mogelijk moet zijn.
Verrassingen blijven zich blijkbaar voordoen en met een beetje toekomstvisie zou men eerder en
sneller met een op handen zijnde lokalentekort kunnen inspringen.
Noodlokalen zouden dan in de toekomst overbodig zijn. Ook hier: vooraf praten, niet alleen met
onderwijsinstellingen en ouders, maar ook met omwonenden
Het is van belang dat er een diverse culturele aanpak binnen het onderwijs komt.
Onze medelanders zijn Nederlanders met een ander moederland. Het zijn vaak de (onbekende)
cultuurverschillen waarover gevallen wordt.
Maak de kinderen daar op een positieve niet mis te verstane manier wegwijs mee.
Leer kinderen elkaar accepteren, elkaar waarderen om wie ze zijn.
Uiterlijk is bijzaak, innerlijk de hoofdzaak.
Zeker in deze tijd is het een noodzaak dat kinderen meer over de natuur, milieu etc. horen hiermee
leren omgaan etc. Milieueducatie zou vaste uren moeten krijgen in het lesrooster.
Voor dit grote belang gaan wij. We zitten nu eenmaal niet alleen op de aardbol.
Ons Etten-Leur vindt ook dat er veel meer aandacht geschonken moet worden op scholen aan diverse
verslavingen denk aan drank, drugs en gokken. Regelmatig terugkerende projecten hebben een
preventieve werking.
Het leerlingenvervoer verdient ook aandacht, zeker als we kijken naar het feit dat veel kinderen in één
busje moeten om de kosten te sparen, met als gevolg dat een kind 10 uur per dag van huis is. Dit is in
onze ogen voor een kind niet gezond en dus niet acceptabel.
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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
Onze jeugd heeft de toekomst. En wie is niet jong geweest?
Ons Etten-Leur heeft gepleit voor vrijstelling sluitingstijden, met in het achterhoofd. Als de b.v. een
discotheek hier te vroeg dicht moet, gaan alle jongeren toch nog naar België.
Wij hebben ons best gedaan voor een Internet café, De Fun- en Internet Store. De bioscoop zal
worden gebouwd.
Wij van Ons Etten-Leur denken aan meerdere kourts (zoals op de hoek van de Keen) plaatsen voor
de jeugd. Een subtropisch zwembad, kartbaan, klimwand, paintball, quadbaan etc. maar..
we moeten echter aan de slag met elkaar om te zorgen dat de jeugd van 12 tot 18 niet tussen wal en
schip vallen, hier zijn nog te weinig activiteiten voor.
Het landelijke project JONG is er voor en door jongeren, om activiteiten zelf te bedenken en uit te
voeren. Dus hier: samen beleid maken en actief samenwerken. Ons Etten-Leur ziet JONG wel zitten.
De scouting heeft van oudsher een belangrijke bijdrage geleverd als het erom gaat kinderen met
elkaar goed op te laten trekken, een hoop leren, zeer zeker op het sociale vlak, een medemens
helpen.
Laat de gemeente dus welwillend zijn t.o.v. jongerenclubs waaronder de scouting en ruimhartig zijn als
het gaat om kampvuur en overnachtingsaanvragen etc.
Respect voor natuur en milieu staat met name bij deze groep zó hoog in het vaandel dat verwacht kan
worden dat er verantwoordelijk met de geboden mogelijkheden wordt omgesprongen.
De multiculturele samenstelling van onze gemeente is wel eens in het nieuws, waarbij de jeugd
voornamelijk niet altijd 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. Laat ons de achtergronden eens naar de
voorgrond plaatsen d.m.v. bijeenkomsten of een voorlichtingsboekje. Echte vrienden brengen het
beste in je naar boven, laat ons dit ook overbrengen en toepassen op onze jeugd.
Begrip en respect zijn essentiële waarden voor een prettige samenleving.
Alle voorstellen van de raad aan het college en van het college aan de raad zouden voorzien moeten
zijn van een advies van het jongerenplatform waar het zaken betreft die jongeren aangaan.
De inspraak van de burger is dan verzekerd en gewaarborgd.
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RUIMTELIJKE ORDENING
De ruimten waarin de inwoners van Etten-Leur leven dienen zo te zijn dat men zich daarin welbevindt. Voldoende natuur, rust, een schone en prettige omgeving.
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 allerjongste en de oudere
jeugd, in de ruimste zin. Ons Etten-Leur wil graag een leefomgeving waar een ieder zich kan
ontplooien, zowel jong als oud.
Winkelvoorzieningen moeten evenredig verdeeld zijn over de gemeente en zo gesitueerd dat ze
nauwelijks overlast veroorzaken. Bewoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij
ontwikkelingen in de buurt d.m.v. persoonlijke uitnodigingen om mee te praten. Hiermee kunnen
ellenlange procedures ondervangen worden. Ons Etten-Leur wil in een masterplan aangeven waar
nog gebouwd kan en mag worden en wat beschermd dient te blijven.
Onbeperkt inbreiden zoals de laatste jaren moet voorkomen worden. Nieuwe woningbouw zal
voornamelijk moeten gebeuren in uitleggebieden zoals Hoge Haansberg, en de Zuidertuinen, om de
contouren te volmaken.
Woningbouw, agrarische bebouwing en industriële bebouwing moeten worden afgestemd op elkaar
en op de lokale behoefte.
Wet en regelgeving m.b.t. bouw en verbouw dienen strak te worden gehandhaafd. Het is op dit gebied
onmogelijk om de landelijke regelgeving te doorkruisen. Daar waar deze regelgeving 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 kleine
winkelkernen zoals het Vincent van Goghplein, Kerkwerve en Van Bergenplein.
We moeten zuinig zijn op onze oude sfeerbepalende panden straten en pleinen (zoals u allen weet
van de afgelopen jaren) en dat deze visie wordt vastgelegd op papier.
Ons Etten-Leur is er voorstander van om ook inwoners zitting te laten nemen in de
welstandscommissie, daar waar het gaat om het aanzicht.
Ook hier zou dan de inspraak van de burger verzekerd en gewaarborgd zijn.
AGRARISCH GEBIED
Wij 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.
Uitbreiding intensieve veehouderij en megavarkensbedrijven zijn niet wenselijk in onze gemeente.
Natuurlandschap is mooi, maar ook landbouwgebieden met allerlei gewassen en graslanden met
koeien zijn prachtig.
Glastuinbouw alleen ter uitbreiding van bestaande ondernemers die dit kunnen aantonen op gebied
van levensvatbaarheid. Uiteraard met de voorwaarde dat er geen lichtvervuiling plaatsvindt. Ons
Etten-Leur gaat voor uitbreiding van de mogelijkheden om in het buitengebied meerdere
beroepsgroepen te kunnen vestigen. De ontwikkelingen momenteel omtrent windenergie door
agrariërs juichen wij toe mits geconcentreerd in het noordelijk buitengebied. Windenergie her en der in
onze gemeente is niet onze insteek.
De gemeente zal een actieve rol moeten spelen voor ondernemers die aan schaalvergroting wensen
te doen en daar gronden voor nodig hebben. Een bemiddelende rol bij verkaveling en vergunningen
bij de provincie zou een handreiking kunnen zijn.
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SPORT
Stimulering sport door ondersteuning schoolsport. Dus op basisscholen promoten dat de sporturen
gegeven worden door gespecialiseerde sportleraren. Ook in breder verband kunnen scholen
sportverenigingen stimuleren (gastlessen/gasttrainingen). De gemeente zelf kan een veel meer
prominente rol spelen in de sportstimulering d.m.v. voorlichting. Vooral 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 hierop zijn gericht. De gemeente
moet voorwaardenscheppend zijn m.b.t. sporters.
Het zwembad zal altijd toegankelijk voor burgers moeten blijven. Privatisering is goed (met overname
personeel e.d.) maar afgedwongen moet worden dat het een betaalbare voorziening blijft. Ons EttenLeur is bereid een jaarlijkse exploitatiesubsidie te begroten om te komen tot een echt moderne
zwemvoorziening.
Vrijwilligerswerk bij sport is van wezenlijk belang voor de continuïteit, de gemeente moet hier een
ondersteunende rol spelen.
Een collectieve vrijwilligersverzekering zou hierin een meerwaarde kunnen betekenen.
Allerlei platforms worden opgericht waar vervolgens alleen maar gepraat wordt en er verder geen actie
is op ondernomen. Geef bestuurders de ruimte om te functioneren en ondersteun daar waar
individueel behoefte aan is. Ons Etten-Leur is een voorstander van een stimuleringssubsidie voor
sport, projecten kunnen worden ingediend en worden beoordeeld op originaliteit met daaraan
gekoppeld het aantal inwoners wat erbij kan worden betrokken. Privatisering van
onderhoudswerkzaamheden is voor Ons Etten-Leur bespreekbaar, evenzo de mogelijkheid van
privatisering van sportaccommodaties moet worden onderzocht, hier ook met als uitgangspunt: een
win win situatie. Reservering voor investeringen op de lange termijn is noodzakelijk om de kwaliteit
van de accommodaties te waarborgen. De normen van de overkoepelende bonden zijn daarin
adviserend. De breed samengestelde sportraad moet structureel kunnen meebeslissen over een
breed scala aan onderwerpen die met sport en recreatie te maken hebben. Nota’s op dit gebied
moeten in eigen beheer (ambtelijk ondersteund overleg met de organisaties) worden opgesteld en niet
worden uitbesteed aan externe bureaus, om het realistische karakter en de haalbaarheidsgraad te
vergroten en de kostenfactor beter in de hand te houden.
Voorstellen van de raad aan het college en van het college aan de raad, van zaken die het
sportplatform raken zouden zonder uitzondering voorzien moeten zijn van een advies van de
sportraad.
De inspraak van de burger is dan verzekerd en gewaarborgd.
VERKEER EN VERVOER
Als we uitgaan van de 30 km wijken moeten we meer aandacht schenken aan wijziging
voorrangsregels. Meer en duidelijke zichtbare haaientanden op de weg, meer licht bij zebrapaden en
het wit op de zebrapaden bijhouden. Kortom duidelijke signalering en bewegwijzering.
Gezien het feit dat er vanuit Den Haag erg weinig wordt gedaan aan voorlichting, daar waar het gaat
om veranderende verkeersregels, zou Ons Etten-Leur graag zien dat Etten-Leur als gemeente dit
deed. Indien mensen weten waarom een uitrit, nadat een bepaald gebied 30km zone is geworden, nu
plotseling een straat-van-rechts is geworden, zal dat meer zoden aan de dijk zetten dan een heel
scala aan borden: ‘de verkeerssituatie is gewijzigd’.
Op belangrijke en ontsluitingswegen in Etten-Leur is Ons Etten-Leur van mening dat op deze wegen
de max. snelheid zonder verkeersremmende voorzieningen moeten zijn, om het sluipverkeer te
voorkomen.
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Achter de McDonalds zou een overzichtelijk T-splitsing de veiligheid bevorderen.
Wegen bij winkels alleen bereikbaar houden voor kleinere vrachtauto’s, of door een winkelgebied
alleen ’s ochtends 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. En dit geldt voor heel Etten-Leur: als er zich, waar in de gemeente dan ook
een calamiteit voordoet moet het hulpverkeer snel ter plaatse kunnen zijn.
Ons Etten-Leur blijft pleiten voor een grote rondweg om de gemeente heen, waardoor de
verkeersveiligheid zal toenemen en er een vlottere doorstroming komt van zowel in- als extern
verkeer. Fietsers en voetgangers dienen in Etten-Leur bescherming te krijgen. Bij wegreconstructie
zullen wij dan ook altijd inzetten op vrijliggende fietspaden. Ook moeten er met spoed meerdere
bewaakte (al dan niet gratis) fietsenstallingen worden geplaatst en bij de fietsenstalling bij het station
kluizen geplaatst om voor hen die dat wensen hun vervoermiddel en/of bezittingen nog beter
beschermd achter te kunnen laten.

TREINVERKEER
De intensivering van het treinverkeer, het vervoer van gevaarlijke transporten, toename
geluidsoverlast is onaanvaardbaar met onze huidige infrastructuur, 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 later,
misschien wel te laat zullen komen. Ook hier geldt: de veiligheid van onze inwoners dient bovenaan te
staan. Een brug over de spoorbaan heen? Een ondertunneling?
Veiligheid eerst! De ondertunneling bij het Schoonhout hebben wij dan ook als voorwaarde gesteld bij
de vaststelling van de verkeersstructuur.

OPENBAAR VERVOER
Ons Etten-Leur gaat ervoor dat het kleinschalig openbaar vervoer in Etten-Leur een permanente
voorziening blijft, alleen mag het van Ons Etten-Leur gratis. Meer wijken moeten worden voorzien en
uitbreiding naar de avonden en weekend, aansluiting bij de normale OV-vervoersbewijzen (zoals de
normale strippenkaart en ov studentenkaart) moeten tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit zal deze
voorziening laagdrempelig maken. De uitbreiding met de toekomstige H.O.V.-buslijn naar Breda zal
een welkome aanvulling zijn. De nieuwe aanbesteding van de vervoerder mag geen verschraling
betekenen van de huidige frequenties.

VOLKSHUISVESTING
Algemeen
Etten-Leur moet zoveel mogelijk 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 van bepaalde
woningen in een bepaalde wijk. De gemeente moet samen met alle partijen er voor zorgen dat alle
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wijken beschikken over voldoende type woningen in allerlei prijscategorieën. Iedereen die in EttenLeur woont willen we voldoende woonkwaliteit bieden.
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. Ons Etten-Leur wil
graag meedenken over een manier van levensloopbestendig bouwen waar zowel senioren als starters
kunnen wonen want Ons Etten-Leur lijkt een mix een meerwaarde te geven in de socialisering van
inwoners. Een woonvisie kan een hulpmiddel zijn mits het tijdig geactualiseerd wordt. Bij
nieuwbouwwijken moet er meer aandacht gegeven worden aan het ruimer, groener, kind-speelvriendelijker wonen. De aandacht moet niet alleen uitgaan naar de bouw van seniorenwoningen. Deze
inhaalslag is ver gerealiseerd. Ook de starters en alleenstaanden mogen niet vergeten worden. Waar
senioren niet graag meer wonen zou je kunnen gaan denken deze vrij te geven voor starters. De
toekomstige vraag naar zorg en wonen zal op onze steun kunnen rekenen met de kanttekening dat
woningen levensloopbestendig dienen te worden gebouwd. Wij hopen ook dat de koop-goedkoop
woningen wat meer door de Woonstichting WEL worden gepromoot en beter van de grond zullen
komen omdat hier voor de jeugd een kans ligt om een huis te kopen. Een voorbeeldfunctie heeft de
WEL als we kijken naar de aanbiedingen om de tuinen bij te houden etc. Huur vast huur zeker is ook
een prima optie bij de WEL.
Meerdere aanbieders van huurwoningen is voor Ons Etten-Leur bespreekbaar.
Ook de huisvesting ten behoeve van mantelzorg, door inwoning in een aan- en/of bijwoning van een
woning moet een kans krijgen in Etten-Leur.
Ons Etten-Leur is een voorstander van een wijkontwikkelingsplan, waarbij ruim vooraf overleg over
alle wensen en ideeën van raad en inwoners tezamen, kunnen leiden tot een wijk die klinkt als een
klok.
Daar gaan we voor.

CULTUUR
Ons Etten-Leur zal de ontwikkelingen rond het nieuw sociaal cultureel educatieve knooppunt (nieuwe
Nobelaer) kritisch volgen.
Zoals u weet was Ons Etten-Leur voor afsplitsing bibliotheek, muziekschool, st. Frans e.d., zodat
indien nodig de Nobelaer een nieuw gebouw zou kunnen krijgen en daarna voor altijd de knip dicht,
eigen broek ophouden dus. Wij willen niet op herhaling gaan wat de Nobelaer betreft. Ons Etten-Leur
is niet tegen theater, bibliotheek, St. Frans, Doornbos etc. Ons Etten-Leur vind dat het anders kan.
Transparante subsidieverlening in de vorm van projectsubsidies hebben onze voorkeur.
Niet al het geld op één hoopje maar geld gegeven voor een bepaald doel of project en controleren op
effecten en bereik van een brede groep burgers.
Kortom: inzichtelijk en controleerbaar.
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 kunst te promoten en bereikbaar te maken voor iedereen,
bijvoorbeeld door het houden van workshops e.d.. Waarom, als toeristische trekpleister niet een
kunstweek. Overal in Etten-Leur zijn er dan buiten workshops, mensen aan het schilderen,
beeldhouwen, etc. het liefst natuurlijk in de zomer, buiten. Reeds gemaakte ‘kunst’ kan worden
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verkocht. Met enige promotie en een nieuwe frisse groep actieve mensen moet dit voor elkaar te
krijgen zijn.
Ons Etten-Leur wil graag dat verder investeringen in kunst binnen onze gemeente zal worden gegund
aan de plaatselijk kunstenaars. Opdrachten uitschrijven en voorleggen aan de bevolking om een
keuze te maken. Dus geen advisering van een kunstcommissie.
Burgers laten kiezen, daardoor wordt het automatisch een kunstwerk met draagvlak van de bevolking.
In alle Etten-Leurse wijken moeten meer kleinere en grote kunstwerken geplaatst worden. Natuurlijk
het liefst gemaakt door onze eigen inwoners.
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 kostenneutraal
moet geschieden. Veel invloed kunnen wij hier niet op uitoefenen aangezien de eisen waaraan de
bibliotheek moet voldoen komen van de provincie en overheid. Inspelen op de digitale toekomst lijkt
ons een prioriteit.

OPENBARE WERKEN / GROEN
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 en herstel afdwingen.
Het onderhoud van het groen door de bezuinigingen is het minder geworden maar dit ligt niet aan het
personeel maar aan het personeelstekort.
Wij pleiten ervoor het groen in onze gemeente weer op peil te brengen.
Etten-Leur schoon, veilig en gezellig is een taak van heel de bevolking.
Bestrijdingsmiddelen gebruiken mag het personeel van onze groenvoorziening niet.
Probeer daarom als gemeente meer alternatieven te gebruiken zodat bijvoorbeeld het jacobskruiskruid
effectief bestreden word. Ook dienen onze inwoners op de hoogte gebracht te worden wat even zo
goed helpt als onkruidbestrijdingsmiddelen.
Een voorzetje: zie als gemeente zo goedkoop mogelijk onkruidbranders aan te kopen die de inwoners
tegen een redelijke vergoeding kunnen kopen. (door kwantumkorting kan dat voor onze inwoners ook
goedkoper worden) of laat de bevolking tegen betaling gebruik maken van de inzet van onze
uitstekende groenvoorzieningsmensen.
Bij het openbaar groen zitten mensen zit een hoop ’know how’, die in onze ogen nog niet genoeg
benut wordt. Geef deze mensen de ruimte om ideeën in te dienen en voorzetjes te geven. Deze
mensen hebben vaak een jarenlange ervaring en weten van de hoed en de rand.
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 bomen waar kinderen in mogen klimmen zonder dat de politie
word gebeld. Treurwilgen om aan te zwieren, bomen die geschikt zijn voor huttenbouw etc.
Wie in de natuur speelt krijgt respect voor diezelfde natuur.
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Ons Etten-Leur wil daarom geen aantasting van de bestaande bos- en groenpercelen.
Ook hier aandacht voor het behoud en uitbreiding van het ‘groenkarakter’ van Etten-Leur.
MILIEUBELEID
Ons Milieubeleid moet zich richten op een gezond werk-, leef- en woonklimaat. Dit willen wij 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 milieuvriendelijk vormen van energiewinning. Wij zullen
moeten uitkijken dat er geen toename plaatsvindt van zwerfvuil, indien de kosten van het verwijderen
van diverse soorten afval voor onze inwoners nog meer gaan stijgen. Ons Etten-Leur wil al jaren dat
het gratis storten van grof afval enkele keren per jaar voor onze inwoners moet kunnen, het is een
middel om zwerfvuil te verminderen.
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.
Wat betreft de GSM-masten en andere stralingsfactoren, hierover is nog weinig bekend, wel blijkt de
ene mens voor straling gevoeliger te zijn dan de andere.
Mocht in de nabije toekomst blijken dat e.e.a. een schadelijk effect heeft op de gezondheid dan dient
de gemeente hier direct op in de springen en onze inwoners te beschermen.
Milieubewust bouwen moet nog meer gestimuleerd worden, ook van gemeente uit.
EXTERNE ADVISEURS
Ons Etten-Leur gaat ervan uit dat inwoners met een hart voor Etten-Leur incidenteel inzetbaar willen
zijn.
Het is dan zaak een register te hebben met adressen en expertise van deze lokale experts. De
gemeenteraad moet zich gaan realiseren dat het niet nodig is alles uit te besteden aan dure externe
bureaus. Ons Etten-Leur stelt zich ten doel de expertise die bij de bevolking aanwezig is, zoals in de
woningbouwcoöperaties, politie, schoolbesturen, zorginstellingen, ondernemersverenigingen,
sportclubs enz., een structurele plek van samenkomst te bieden. Afhankelijk van de problemen die
zich voordoen en dit ongeacht de politieke kleur van de experts.
Ons Etten-Leur pleit voor het zeer beperkt gebruik maken van externe adviseurs.
Met name dient te worden gewaakt dat een vermenging van belangen, met name waar het gaat om
externe advies- en accountantsbureaus, wordt vermeden.
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 gekeken 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 ernaar gestreefd te
worden het ambtelijk apparaat zo efficiënt mogelijk in te zetten.
In de jaren van zware investeringen en risicovolle projecten is soberheid het credo. Geen onnodige
projecten waarvan de noodzaak niet direct aanwezig is en/of geen middelen voor aanwezig zijn.
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Bij informatieverstrekking aan onze inwoners dient gebruik te worden gemaakt van de moderne
technologieën (internet, informatiezuilen in de 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. Verhoging op basis van het inflatiecijfer is onze inzet.
Ons Etten-Leur is voorstander van een baatbelasting als er bepaalde extra wensen zijn die de
bevolking aanspreken. Voordeel van baatbelasting is dat deze niet oneindig mee verhoogt, zoals een
verhoging van de OZB.
De reserves dienen op een aanvaardbaar niveau te worden aangevuld. De gezamenlijke
inkoopcombinatie met andere gemeenten mag niet leiden tot een inefficiënt inkoopgedrag.
Er moet slechts datgene 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 rekenkamercommissie kan er nadrukkelijk op toe zien dat ingekocht wordt conform het
vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Overschotten bij projecten moeten aan de raad worden voorgelegd en kan opnieuw bestemd worden
dit hoeft niet per project beslist te worden maar kan in de vorm van een halfjaarrapportage.
Het grondbedrijf dient waar mogelijk een actieve rol te spelen in de herontwikkeling van het openbaar
gebied.
Overtollige reserves dienen te worden ingezet om tegenvallers en extra wensen te financieren.
Voordeel hiervan is dat er binnen de meerjarenbegroting geen spanningsveld ontstaat. Ook zien wij
een actievere rol voor het grondbedrijf bij de herontwikkeling van bestaand industriegebied. Ons
Etten-Leur staat dus voor een actieve grondpolitiek waardoor
De winsten van projecten kunnen worden aangewend voor de eigen burgers.
Ook u moet kunnen meebeslissen als er grote projecten aankomen, welke voelbaar kunnen zijn in uw
beurs de komende jaren.
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