Programma Ons Etten-Leur 2010-2014
Ons Etten-Leur: Echt anders!

U gaf Ons Etten-Leur in 2006 een kans met drie zetels. Deze kans
hebben wij met twee handen aangegrepen! Wij hebben de afgelopen
vier jaar uw belang, zoals verwoord in ons programma, behartigd. Van
ons programma van 2006 is 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.
We hebben weer een ploeg gemotiveerde mensen met allemaal hun
eigen specialisme. We hebben ons programma ECHT ANDERS
genoemd, de opzet is leesbaar voor iedereen en geeft ook ruimte voor
uw inbreng. Politiek moet dichter bij u gebracht worden. Samen op weg
naar een kwaliteitslag voor Etten-Leur.
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. Immers dit zijn fundamenten van
een goed werkende democratie. Het zal u niet verbazen, dat juist
openheid en eerlijkheid binnen de politiek onze speerpunten zijn,
vandaar Ons Etten-Leur, echt anders.
Voor Ons Etten-Leur staat vast dat uw belang het best gediend wordt
door het voeren van een open discussie, niet alleen binnen de EttenLeurse politiek, maar ook binnen de totale Etten-Leurse gemeenschap
waarvan u deel uitmaakt. Dit betekent: luisteren naar de één, het laten
uitpraten van de ander, het laten meepraten van u als inwoners om
vervolgens de voors en tegens op volstrekt heldere wijze te kunnen
afwegen. Niet volgens de politieke traditie maar echt anders!
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Ons Etten-Leur staat niet boven u, maar tussen u, naast u en voor u.
Voorwaarde is de bereikbaarheid. Daarom bel of mail Ons Etten-Leur en
weet ook dat u elke donderdagavond welkom bent op Ons fractieberaad.
Wanneer u op Ons Etten-Leur stemt, weet u dat wij uw belangen
behartigen, dan kiest u voor verandering; echt anders.

Geef Ons Etten-leur uw steun en het gaat ECHT ANDERS.
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Behoud uniek karakter van Etten-Leur
Geen aantasting van de bestaande bos- en groenpercelen. Behoud
sfeervolle straten en panden. Behoud en versterken openbaar groen.
Met spoed opstellen van beschermde bomenlijst. Woningbouw op maat.
Geen verdere uitbreiding industrie.

Bestuurlijk
Betrokkenheid van inwoners vergroot ieders verantwoordelijkheidsgevoel
voor Etten-Leur. Te vaak blijkt dat gehouden inspraakrondes geen
aanleiding zijn tot wijziging van de oorspronkelijke plannen. Inspraak
moet wel nut hebben. U bent als inwoner waar het om draait! Spreekuur
van burgemeester en wethouders blijft voor ons een noodzaak. Wij zijn
van mening dat bij uitzonderlijke situaties er een referendum plaats dient
te vinden zoals we bepleit hebben bij de planvorming van de nieuwe
Nobelaer. Verbetering van communicatie voor burgers waar men terecht
kan voor hulpvragen zoals loket ELZ.

De burger als klant
Dienstverlening naar de burger staat bij ons hoog in het vaandel.
Huwelijkssluiting laten plaatsvinden op plaatsen waar een inwoner dit wil.
Kijken naar alle mogelijkheden voor de inwoner en niet alleen naar de
onmogelijkheden. De gemeente heeft hierin een volledig adviserende
taak.
De relatie raad en burgers, instellingen, wijkverenigingen en andere
organisaties
Uitbreiding budgetverantwoordelijkheid wijkverenigingen. Gevolg is dat je
kortere lijnen krijgt richting gemeente. Multifunctioneel gebruik van
verenigingsgebouwen. Buurtbeheer mag op zich geen vergadercultuur
worden, dus niet alleen maar praten maar vooral doen.
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Openbare orde en veiligheid
Veiligheid en openbare veiligheid is een zaak van ons allen. Ons EttenLeur pleit voor het instellen van een sociale controle vanuit de burger in
samenspraak met politie en wijkvereniging. Betere bereikbaarheid van
politie is hierbij een noodzaak. Regionalisering brandweer mag niet
leiden tot afname van onze veiligheid en hulpverlening. We willen
vasthouden aan onze huidige aanrijdtijd.
Economische Zaken
Ons Etten-Leur is tegen uitbreiding bedrijventerreinen.
Regionalisering arbeidsplaatsen is voor Ons Etten-Leur bespreekbaar.
De gemeente moet voorwaardenscheppend handelen met als
uitgangspunt de huidige kaders voor bedrijventerreinen. Duurzaamheid
en innovatie zijn voor ons van daadwerkelijk belang. Duurzame energie
zoals o.a. zon en wind dienen als een economisch verrijkende factor
gezien te worden. Het invoeren van een bedrijvenloket, dus minder
regels. Stimulering van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Voor uitbreiding op economisch gebied zien wij mogelijkheden op het
gebied van toerisme, recreatie en horeca. Vrije sluitingstijden en de
mogelijkheid voor het plaatsen van winterterrassen en uitbreiding van
één- en meerdaagse evenementen. Mogelijkheid van zelfvoorzienende
recreatiemogelijkheden. De regionale samenwerking op haar waarde
toetsen. Uitbreiding overdekte zwemvoorziening in regio Westpolderplas
en binnenspeeltuin. VVV-vestiging in voormalige kosterswoning.
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Minimabeleid
Aandacht voor stille armoede. Mensen met een uitkering actief betrekken
bij vrijwilligerswerk. Beter onder de aandacht brengen van de
schuldhulpverlening en verder stimuleren van samenwerkingsverbanden.
Welzijn
Meer aandacht voor eenzamen, jong en oud. Oprichting van een “hulppot
calamiteiten” waarmee ouderen, mensen met een beperking en eenzamen
geholpen kunnen worden. Uitbreiding van de routes van de buurtbus, dus
ook voor bewoners in het buitengebied. Voor de aanleg van een
blindengeleiderail in het centrum tot aan het station blijven wij pleiten.
Onderwijs
Onze voorkeur blijft uitgaan naar een brede-school-plus. Vroegtijdige cultuureducatie om inzicht te krijgen in onze multiculturele samenleving wat leidt tot
begrip van elkaars normen en waarden. Betrekken van de thuissituatie is
hierbij noodzaak. Onderwijs aan laten sluiten bij echt maatschappelijke
zaken zoals B.V. pesten, verslavingen. Stimulering milieu-educatie door
projecten op te starten in samenwerking met plaatselijke verenigingen zoals
B.V. de bijenvereniging. Jeugd meer betrekken bij de geschiedenis van
Etten-Leur.
Jeugd
Onze jeugd is de toekomst! De tijd van “ja, maar” is voorbij. Te lang hebben
we “ja, maar” geaccepteerd. De oplossing is meer mogelijkheden bieden aan
de jeugd en hun hierbij aansturen op hun eigen verantwoordelijkheid. We
vinden een jongerencentrum dan ook van essentieel belang.
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Ruimtelijke Ordening
Ons Etten-Leur wil graag een leefomgeving waar eenieder zich kan
ontplooien, zowel jong en oud. Onbeperkte groei van Etten-Leur staan we
niet voor. Woningbouw, agrarische bebouwing moet worden afgestemd op
elkaar en op de locale behoefte met extra aandacht voor het milieu.
Economisch belang is niet altijd leidend.
Ons Etten-Leur is er nog steeds voorstander van dat inwoners zitting hebben
in een welstandscommissie. Ook hier zou de inspraak van de burger
verzekerd en gewaarborgd zijn.
Agrarisch gebied
We moeten streven naar duurzame landbouw, dier- en milieuvriendelijk van
opzet. Toch moeten er ook onder voorwaarden groeimogelijkheden blijven
om in de toekomst te kunnen overleven. Ons Etten-Leur gaat voor meer
mogelijkheden en uitbreiding van de mogelijkheden om in het buitengebied
meerdere beroepsgroepen te kunnen vestigen.
Sport
Ons Etten-Leur ziet het als gemeentelijke taak om medewerking te verlenen
aan sportaccommodaties. Vrijwilligerswerk bij sport is van wezenlijk belang
voor de continuïteit, de gemeente moet hier een ondersteunende rol spelen.
We vragen extra aandacht van verenigingen voor projecten met een
maatschappelijk doel. Ons Etten-Leur zou hiervoor een stimuleringssubsidie
in het leven willen roepen.
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Verkeer en vervoer
Op belangrijke en ontsluitingswegen in Etten-Leur is Ons Etten-Leur van
mening dat op deze wegen de maximum snelheid zonder
verkeersremmende voorzieningen moet zijn. Dit om het sluipverkeer te
voorkomen. Snelheidsremmende maatregelen op maat toepassen en niet
altijd grijpen naar het leggen van verkeersdrempels. Ons Etten-Leur blijft dan
ook pleiten voor een grote rondweg.
Om hulpdiensten snel van zuid naar noord te laten rijden moet op korte
termijn besluitvorming plaatsvinden voor ondertunneling van het spoor of een
viaduct in combinatie met een rondweg.
Ons Etten-Leur vindt een goede aansluiting op het openbaar vervoernet van
Noord-Brabant belangrijk. Uitbreiding van de wijkbus van de routes en met
name ook vanuit het buitengebied.
Ons Etten-Leur pleit voor extra algemene invalidenparkeerplaatsen daar
waar deze extra behoefte noodzakelijk is.

Cultuur
We zien cultuur als een bindmiddel voor onze samenleving.
Een democratisch besluit over de Nobelaer is genomen. We zijn overtuigd
dat vernieuwbouw van de oude Nobelaer te duur zou zijn. Onze standpunten
betreffende de nieuwe Nobelaer zijn duidelijk: één nieuw theater met 750
stoelen en overige cultuurpartners onderbrengen in bestaande gebouwen in
combinatie met een marktpartij. Transparante subsidieverlening in de vorm
van projectensubsidies hebben nog steeds onze voorkeur. Kortom
inzichtelijk en controleerbaar.
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Financiën
Ons Etten-Leur staat een sober financieel beleid voor met hart en verstand in
balans. Geen onnodige projecten waarvan de noodzaak niet direct aanwezig
is en/of waarvoor geen middelen aanwezig zijn.
In de jaren van zware investeringen en risicovolle projecten is soberheid het
credo. Een te grote aantasting van de reserves is dan ook niet wenselijk en
mag zeker geen noodgreep zijn om een begroting sluitend te maken.
Alles moet in het werk gesteld worden om het belastingniveau tot het
inflatieniveau te beperken. Efficiënte inzet van middelen is daarom een
noodzaak. Bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding: waarom borstelen als
biologisch afbreekbaar spuiten meer rendement oplevert?
Al jaren vragen wij om inzichtelijk te maken wat Etten-Leur betaalt aan
externe adviseurs en wat hun toegevoegde waarde is. Als vervanging zien
wij een databank van expertise van onze inwoners.

ONS ETTEN-LEUR, OPEN EN EERLIJK
ONS ETTEN-LEUR, ECHT ANDERS
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