
	  

	  

OOG VOOR JOU 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 Gemeenteraad Etten-Leur 

Op 21 maart 2018 gaan we allemaal opnieuw naar de stembus en wel voor de 
samenstelling van een nieuwe gemeenteraad. In de afgelopen periode heeft de 
PvdA, met twee raadszetels, zo goed als mogelijk de wensen voor een solidair, 
rechtvaardig en duurzaam Etten-Leur waargemaakt. Het was even wennen in de 
oppositie, nadat we jaren achtereen deel uitmaakten van het college van 
Burgemeester en Wethouders. Desondanks zijn we erin geslaagd de PvdA-
idealen goed voor het voetlicht te brengen. 

Wij willen de volgende raadsperiode opnieuw in het college, vooral om direct 
mee te kunnen besturen en ervoor te zorgen dat onze sociaaldemocratische 
idealen zoals solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardig en duurzaamheid ten 
goede gaan komen aan alle inwoners van Etten-Leur. 

In dit verkiezingsprogramma hebben we aangegeven welke keuzes de PvdA 
lokaal maakt. 
Het gaat gelukkig goed met de meeste mensen in Etten-Leur en de PvdA wil zich 
ervoor inzetten om dat vooral zo te houden. Maar dit geldt helaas niet voor 
iedereen. Door de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet en delen 
van de AWBZ heeft de gemeente de laatste jaren belangrijke taken en 
verantwoordelijkheden gekregen. De PvdA wil zich met name sterk maken voor 
die groepen die te maken hebben of krijgen met deze voorzieningen. De 
gemeenschap dreigt steeds individualistischer te worden, waardoor de 
solidariteit met jongeren, ouderen en inwoners die moeilijk aan een baan kunnen 
komen, dreigt verloren te gaan. 

De PvdA wil daarom zoals altijd in nauw contact blijven met alle inwoners van 
Etten-Leur en in de komende raadsperiode zoveel mogelijk rekening houden met 
ieders persoonlijke omstandigheden. Onze inzet is meer OOG VOOR JOU. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de PvdA Etten-Leur, 
Arno Mol, voorzitter a.i. 
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A. LEVEN 
 
A.1 - ZORG VOOR MENSEN 
1.  De gemeente heeft voor de PvdA een belangrijke taak op het terrein van de 

openbare gezondheidszorg en speelt een stevige rol in het bewaken van de 
afstemming tussen zorgaanbieders. 
 

2.  De gemeente kiest bij aanbestedingen voor aanbieders die de beste prijs / 
kwaliteitverhouding van zorg leveren, en voor zorg die zo dicht mogelijk bij 
mensen georganiseerd is, binnen de verruimde kaders van het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid. De PvdA wil dat bij het aanbesteden ook goed naar de 
arbeidsomstandigheden wordt gekeken.  
 

3.  Naast degene die hulp nodig heeft, heeft ook de mantelzorger een hulpvraag. 
De PvdA beseft dat informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk steeds 
belangrijker worden en zet zich in voor optimale ondersteuning. Bijvoorbeeld 
door mensen die informele zorg bieden, beter te informeren over de 
ondersteuningsmogelijkheden, door bijeenkomsten met lotgenoten te 
organiseren, door hen praktisch bij te staan en te ontlasten indien nodig. De 
PvdA is voorstander van voortzetting van het ‘Mantelzorgcompliment’, een 
door mantelzorgers zeer gewaardeerde beloning door de gemeente.  
 

4. De PvdA vindt dat meer steun nodig is voor specifieke doelgroepen, zoals 
jonge mantelzorgers, ouders van gehandicapte of chronisch zieke kinderen en 
werkende mantelzorgers.  
 

5. De PvdA wil dat de gemeente de mogelijkheden van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) optimaal benut. Zodat ouderen, 
zieken en gehandicapten die dat willen, zo actief mogelijk aan de samenleving 
kunnen deelnemen. De WMO is er ook op gericht hen zo lang mogelijk 
zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn, als zij dat willen. De PvdA wil dat de 
gemeente zich inzet voor geschikte woonvormen, het vinden en behouden 
van werk, voor onderwijs en vrijetijdsbesteding (Etten-Leur WMO-proof). 
 

6. De gezondheid van onze burgers is zo belangrijk, dat de PvdA initiatieven die 
deelname aan sporten bevorderen, steunt. Het probleem van overgewicht bij 
jong en oud vraagt met name om een actieve aanpak.  
 

7. De PvdA staat voor het verder inrichten en breder invoeren van de sociale 
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wijkteams. Door effectieve samenwerking van woon-, welzijns- en 
zorgprofessionals, politie en gemeente in de wijken.  
 

8. De opgaven uit de WMO-nota’s ‘Op eigen kracht’ en ‘Wijkgericht werken’ 
worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd.  
 

9. De PvdA staat voor duidelijkheid en transparantie als het gaat om de 
geldstromen binnen het Sociaal Domein. Ook wil de PvdA dat gelden die 
door de landelijke overheid voor specifieke doelgroepen aan de gemeente 
beschikbaar worden gesteld, worden geoormerkt. Zo moet inzichtelijk zijn 
waar deze gelden blijven en waarvoor ze gebruikt worden.  

 
A.2 - JONGEREN 
1. De PvdA zet zich ervoor in dat de gemeente voldoende ruimte en geld blijft 

besteden aan voorzieningen voor de oudere jeugd, in nauw overleg met en 
medewerking van de jongeren en jongerenorganisaties zelf. 
 

2. De PvdA wil dat het jongerenwerk een structurele basisvoorziening in de 
wijken blijft, met de daarbij behorende structurele financiering. 
 

3. De PvdA wil dat alle beleidsonderwerpen in het sociale domein (inclusief 
arbeidsmarktbeleid) die te maken hebben met jeugdzaken, samen met de 
onderwijsportefeuille worden ondergebracht bij één wethouder.  
 

4.  De PvdA zet bij Jeugdzorg blijvend in op 'Eén gezin, één plan, één regisseur' 
als het uitgangspunt bij alle decentralisaties in het sociale domein en de 
jeugdhulpverlening. Kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd, 
verdienen daarbij extra aandacht en zorg. Als de veiligheid en de gezonde 
ontwikkeling van het kind in gevaar is, dan wil de PvdA dat op een 
zorgvuldige manier wordt ingegrepen, dat er voldoende goede voorzieningen 
beschikbaar zijn en dat maatwerk wordt geleverd. 
 

5. Verslaving voorkomen is beter dan genezen. Daarom is de PvdA voorstander 
van het continueren van alcohol- en drugspreventieprogramma’s, zoals het 
geven van voorlichting op scholen door de GGD. Problematisch gebruik van 
softdrugs, bij met name jongeren, moet worden voorkomen. De PvdA wil dat 
verslaving zo vroeg mogelijk wordt herkend en in samenhang met andere 
problemen (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek) wordt behandeld.  
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A.3 - OUDEREN 
1. De PvdA wil dat projecten die zich richten op meer bewegen door ouderen, 

worden voortgezet en dat sportverenigingen worden gestimuleerd activiteiten 
te ontwikkelen voor 55-plussers en mensen met een beperking. 
 

2. De PvdA wil dat het overleg van de diverse adviesraden met raad en college 
structureel blijft. 
 

3. De gemeente zet de subsidierelatie met ouderenorganisaties voort, zowel 
voor activiteiten als voor het gebruik van accommodaties.  
 

4. De PvdA wil dat decentrale activiteiten worden gestimuleerd, zoals 
ontmoetingsmomenten, maaltijdvoorzieningen, ICT-projecten, culturele 
projecten, de inzet van vrijwilligers. De wijkgebouwen en de brede scholen 
worden aangemoedigd hierbij een belangrijke rol spelen. 
 

5. Samenwerking van ouderenadviseurs van de professionele organisaties en van 
de ouderenbonden wordt door de PvdA aanbevolen. Ook samenwerking met 
de Formulierenteams hoort hierbij.  
 

6. Eenzaamheid, sociaal isolement, is voor een aantal ouderen een groot 
probleem. De PvdA wil dat het welzijnsbeleid erop gericht is deze groep 
ondersteuning te bieden. De wijkteams kunnen hierbij een grote rol blijven 
spelen. 

 
A.4 - ONDERWIJS 
1. De PvdA wil waar nodig extra investeren in kinderen. Sommige kinderen 

hebben bij aanvang van de basisschool een taalachterstand. Ouders / 
verzorgers worden aangespoord deze kinderen deel te laten nemen aan de 
vroeg- en voorschoolse educatie-activiteiten en blijvend betrokken te zijn bij 
het onderwijs van hun kinderen en bij de school waarin dit plaatsvindt. 
 

2. De PvdA blijft voorstander van horizontale samenwerking in het 
basisonderwijs, met als doel één sterke onderwijsorganisatie waar een breed 
onderwijsaanbod wordt aangeboden.  
 

3. Vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs of voor kinderen met een 
beperking wordt ook gericht op bevorderen van de zelfstandigheid van deze 
kinderen. 
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4. De PvdA wil dat de gemeente zich inzet om vroegtijdig schoolverlaten te 
voorkomen. 

 
A.5 - KUNST, CULTUUR EN ERFGOED 
1. De PvdA spant zich in, bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. 

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name 
de muziekschool en bibliotheek, moeten voor iedereen mogelijk blijven. 
 

2. De PvdA constateert dat de reorganisatie van de Nieuwe Nobelaer en de fusie 
van de verschillende cultuureducatiepartners tot één organisatie het gewenste 
resultaat heeft. Dit huidige beleid moet worden voortgezet en binnen de 
huidige financiële kaders blijven.  
 

3. De PvdA stimuleert waar mogelijk cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden 
tot nieuwe creativiteit in onze gemeente met een gunstig effect op het 
economisch klimaat.  
 

4. De PvdA wil betere en beter bereikbare expositieruimten voor individuele en 
georganiseerde lokale (amateur)kunstenaars, met gerichte aandacht voor 
jonge lokale kunstenaars.  
 

5. Een lokale / regionale omroep blijft belangrijk voor Etten-Leur. De PvdA wil 
dat die wordt ondersteund. 
 

6. De gemeente ondersteunt actief initiatieven voor toeristische 
informatievoorziening. 
 

7. De PvdA wil dat samenwerkingsverbanden van de diverse Vincent van Gogh-
centra in Brabant worden ondersteund. 

 
A.6-PARTICIPATIE 

1. De PvdA vindt de communicatie met de wijk- en buurtverenigingen in het 
binnen- en buitengebied belangrijk en wil hun activiteiten en organisatie 
ondersteunen. 

2. De positie en slagkracht van buurtbeheer en buurtbeheerders en van besturen 
van wijkverenigingen wordt waar nodig beter beschermd, ondersteund en 
versterkt. Afspraken daarover worden steeds vastgelegd in wijkplannen en 
prestatieafspraken met de maatschappelijke partners en organisaties. 
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3. Maatschappelijke organisaties en personen die zich belangeloos inzetten voor 
de lokale samenleving, kunnen rekenen op steun en medewerking van de 
PvdA. Speciale aandacht verdient vrijwilligerswerk dat gericht is op het 
voorkomen van vereenzaming en sociaal isolement.  
 

4. Etten-Leur beschikt over een breed, levendig en verfijnd netwerk van talloze 
verenigingen, die elk op hun eigen wijze van heel groot belang zijn voor een 
gezonde en open samenleving. De PvdA wil dat deze verenigingen 
gekoesterd en ondersteund worden, evenals de vele vrijwilligers die hierbij 
actief zijn.  
 

5. PvdA ondersteunt de wijkteam-opbouw en ziet voor de toekomst een 
belangrijke rol voor deze wijkteams, in het kader van vereenzaming, 
thuisverzorging, langer thuis wonen, etc. 
 

6. Mensen die (nog) niet in staat zijn reguliere arbeid te verrichten, leveren 
zoveel mogelijk een actieve bijdrage aan de samenleving. Dit kan door middel 
van vrijwilligerswerk. De PvdA is voor regionale coördinatie en doorgeleiding 
naar vrijwilligersorganisaties, zodat geen onbedoelde verdringing op de 
arbeidsmarkt ontstaat. 

 
A.7 - WERKGELEGENHEID 
1. De PvdA wil dat er voldoende werkervaringsplaatsen worden gecreëerd in 

overleg met bedrijfsleven en scholen. Regionale samenwerking biedt hier 
kansen en extra mogelijkheden. 
 

2. De PvdA wil dat de één-loketfunctie - voor bedrijven (en het 
werkgeversservicepunt) en ook voor inwoners - op het Werkplein door blijft 
gaan. Deze functie moet regelmatig aangepast worden aan de nieuwe 
wettelijke eisen en aan de wensen van de gebruikers. 
 

3. De gemeente bevordert het lokaal aanbesteden binnen de wettelijke 
mogelijkheden. 
 

4. De werkgelegenheid kan gestimuleerd worden door de grens van 40 
arbeidsplaatsen per hectare te verlagen en de bedrijfsterreinen te 
revitaliseren.  
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5. De PvdA wil dat bij aanbesteding van projecten een deel van de  
medewerkers aan dat project bestaat uit mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt om bijvoorbeeld werkervaring op te doen. Hierdoor kan de 
uitstroom naar werk verbeteren. Het gaat hier bijvoorbeeld om ouderen boven 
50 jaar of jongeren onder 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt. (Social 
Return on Investment) 
 

6. De PvdA wil Citymarketing actief als instrument inzetten, in goede 
samenwerking met de drie O’s  (Ondernemers, Onze burgers, Onderwijs). Dit 
om Etten-Leurse activiteiten te promoten en zodoende de werkgelegenheid te 
stimuleren. 
 

7. De PvdA ziet de meerwaarde van het Werkplein Hart van Brabant. De huidige 
financiële ontwikkelingen van het Werkplein baren de PvdA ernstige zorgen en 
moeten daadkrachtig worden aangepakt. 
 

8. Wij staan open voor de nieuwe ontwikkelingen, waarbij de WVS wordt 
omgebouwd tot leerwerkbedrijf. Onze zorg gaat daarbij met name uit naar de 
groep met het minste perspectief of zelfs geen perspectief op een reguliere 
arbeidsplaats (de C–groep). De PvdA vraagt extra aandacht voor deze groep 
en het overeind houden van de sociale werkplaats of een vergelijkbare 
constructie. 

 
9. De PvdA staat een arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid voor dat is gericht op 

alle doelgroepen.  
 
A.8 - SOCIAAL VANGNET 
1. De PvdA kiest ervoor het huidige, ruimhartige sociaal beleid van de gemeente 

Etten-Leur te continueren. Daarbij wordt blijvend en optimaal gebruikgemaakt 
van de wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden. 
 

2. De gemeente blijft actief duidelijke voorlichting geven over wettelijke rechten 
zoals huurtoeslag, bijstand en inkomensondersteuning.  
 

3. De PvdA wil dat langdurigheidstoeslag gehandhaafd blijft, de 
aanvraagprocedure moet vereenvoudigd worden. 
 

4. De PvdA ziet bijstand als een vangnet met een tijdelijk karakter. Maximale, 
individuele begeleiding van werklozen naar werk leidt tot een minimaal 
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gebruik van de bijstand. Uitgangspunt daarbij blijft maatwerk. 
5. De PvdA wil dat jongeren onder 27 jaar aan het werk zijn of een opleiding 

volgen. Alle re-integratiemogelijkheden worden direct aangeboden bij het 
aanvragen van een bijstandsuitkering. 
 

6. De PvdA is van mening dat het fenomeen voedselbank in Etten-Leur niet zou 
moeten bestaan. Maar zolang de voedselbank nog nodig is, om inwoners een 
steuntje in de rug te geven, steunt de PvdA initiatieven die dit aanbod 
verzorgen. 
 

7. De PvdA vindt dat kinderen in Etten-Leur niet in armoede moeten opgroeien. 
Extra maatregelen zijn hier vaak nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een kind-
pakket voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder 
de norm van 120% van het sociale minimum. De PvdA kiest ervoor de hiervoor 
door de regering beschikbaar gestelde gelden te oormerken, zodat deze 
specifiek voor de doelgroepen kunnen worden ingezet. 
 

8. De PvdA wil dat mensen die in de schulden (dreigen te) raken, voortvarend 
worden geholpen. Daarbij wordt gekeken naar financiële, maar ook naar 
sociale en psychosociale problemen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening 
zijn wat de PvdA betreft uitgesloten. Binnen twee weken is een traject gestart 
om verergering van de problematiek en dus grotere schade te voorkomen. 
 

9. De PvdA blijft extra zorg vragen voor huishoudens met een inkomen net 
boven 120% van het sociale minimum. Deze huishoudens vallen buiten alle 
kortingsregelingen en kwijtscheldingen en komen daardoor in de problemen. 
Dit wordt ‘de armoedeval’ genoemd. Extra maatregelen om deze groep te 
helpen, worden door ons gesteund. 
 

10. De PvdA wil het gebruik en de toegankelijkheid van de webshop 
stimuleren. Er moet een duidelijkere, begrijpelijkere toelichting komen om dit 
gebruik te bevorderen. Ook moeten meer bedrijven en instellingen worden 
uitgenodigd om hun aanbod op deze webshop te plaatsen. Voor diegenen 
die niet computervaardig zijn, moet hulp worden aangeboden om de 
mogelijkheden van de bijzondere bijstand te kunnen benutten. Het moet 
mogelijk blijven (en hierover dient duidelijk te worden gecommuniceerd) 
bijzondere bijstand te verkrijgen buiten de webshop om, met name voor 
zaken die op de webshop niet worden aangeboden. 
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B. WONEN 
 
B.1 – BOUWEN 
1. De PvdA houdt een voorkeur voor woonwijken met diverse woonvormen. 

Huur, koop, duur, goedkoop: een goede mix in een gemengde wijk. De PvdA 
zet in op ruime mogelijkheden voor starters, ouderen en financieel minder 
draagkrachtigen. Ook wil de PvdA dat aandacht wordt besteed aan 
huisvesting voor statushouders. 
 

2. De PvdA wil dat bewoners blijvend bij het opstellen van wijk-ontwikkelplannen 
/ wijkagenda’s worden betrokken. Deelname van bewoners in 
klankbordgroepen heeft onze voorkeur. Vereenvoudiging van regelgeving en 
procedures levert daaraan een positieve bijdrage. 
 

3. De PvdA maakt zich sterk voor de bouw van levensloopbestendige woningen 
(huur en koop) en een ruim aandeel grondgebonden seniorenwoningen, met 
inbreng van senioren bij de bouw ervan. Een project als ‘Langer thuis in eigen 
huis’  wordt voortgezet en ondersteund. 
 

4. De PvdA wil meer aanbod van jongerenhuisvesting, zowel huur als koop.  
 

5. Alle openbare gebouwen moeten zowel binnen als buiten goed toegankelijk 
zijn voor ouderen en mindervaliden. Publieke voorzieningen moeten voor hen 
goed bereikbaar zijn. Bij de plaatsing van bushaltes wordt rekening gehouden 
met bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden. 
 

6. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties en welzijnsinstellingen zoals 
WEL en Surplus, worden gecontinueerd. Jaarlijkse monitoring en evaluatie 
zorgen voor een deugdelijke inventarisatie en goede analyse van de 
knelpunten, zodat beleid bijtijds wordt bijgesteld en geactualiseerd. 
 

B.2 - GEBRUIK VAN DE RUIMTE DIE WE HEBBEN 
1. De PvdA wil geen verdere uitbreiding van Etten-Leur dan zoals is vastgelegd 

in de Structuurvisie+, het Sociaal Economisch Beleidsplan en de Woonvisie.  
   

2. De Structuurvisie+ is met veel betrokkenheid en zorg van inwoners tot stand 
gekomen. De PvdA vindt het belangrijk dat die inbreng blijvend zichtbaar en 
herkenbaar blijft. De PvdA kiest daarom voor continuïteit van beleid, al dan 
niet gefaseerd uitgevoerd.  
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3. Het revitaliseren van bedrijfsterreinen levert ook extra werkgelegenheid op en 

dit vindt de PvdA belangrijker dan het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijfsterreinen. Revitaliseren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen 
gebeurt in nauw overleg met de regio.  
 

4. Vanwege het overaanbod in de regio van kantoorlocaties en de afnemende 
vraag daarnaar, wordt ernaar gestreefd het aantal kantoormeters terug te 
dringen en terughoudend te zijn bij het plannen van nieuwe kantoorruimten. 
Nieuwe bedrijfsterreinen / kantoorterreinen dienen vraaggericht ontwikkeld te 
worden.  
 

5. Leegstand en verpaupering in de gemeente moet worden voorkomen, in 
samenwerking met de eigenaren, betrokken instanties en (regio-)partners. De 
PvdA wil dat vrijvallende of open locaties snel worden voorzien van een goede 
bestemming. Bij voorkeur tijdelijke inrichting met groen, ingezaaid met 
veldbloemen ten behoeve van de bijenstand en als vrije en veilige 
speelgelegenheid voor kinderen. Daarnaast wil de PvdA dat blijvend wordt 
geïnvesteerd in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte (Nota 
Beheren op niveau), met plaats voor volkstuinen, wijkparkjes en 
ontmoetingsruimte voor bewoners. 
 

6. De wijkplannen worden voortgezet in samenspraak met wijkverenigingen en 
bewoners (Wijkgericht werken).  
 

7. Sport en bewegen wordt door de PvdA gestimuleerd. Dit bevordert de 
gezondheid en de sociale cohesie van onze inwoners. Daarvoor geven we 
sportverenigingen de ruimte om op eigen benen te staan. De sportkantine is 
multi-inzetbaar, sponsor- en reclamemogelijkheden zijn belangrijke 
inkomstenbronnen voor de sportverenigingen. De WOZ voor 
sportverenigingen is geen melkkoe voor de gemeente. Hierbij wordt 
multifunctioneel ruimtegebruik gestimuleerd. Sportvelden die overdag niet 
gebruikt worden, kunnen dan benut worden door onderwijs, jeugdzorg of 
gezondheidszorg. 
 

8. De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen 
dat schoolgebouwen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat 
het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een gebouw, maar ook om 
bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel 
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veel tijd doorbrengen. Zolang de gemeente verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen dient hier ruime aandacht voor te 
zijn.          
 

B.3 – VERKEER 
1. De PvdA wil verbetering van de verkeersafwikkeling, met voorrang voor nog 

steeds bestaande gevaarlijke situaties. De aanrijroutes en -tijden van de 
hulpdiensten hebben daarbij altijd prioriteit.  
 

2. Veiligheid van het toenemende goederenvervoer over het spoor, en zeker dat 
van gevaarlijke stoffen, blijft onderwerp van regionaal overleg. Doel: een 
gezamenlijk streven dit onderwerp op de politieke agenda in Den Haag te 
krijgen en te houden, zodat minder treinen met gevaarlijke stoffen door Etten-
Leur rijden. 
 

3. De PvdA wil dat het Wijkbusproject wordt voortgezet en dat in overleg met 
gebruikers de routes up-to-date worden gehouden en indien noodzakelijk 
aangepast aan nieuwe eisen en omstandigheden. Er dient voldoende 
vraagafhankelijk vervoer beschikbaar te zijn, zodat op die manier ook sociaal 
isolement zo goed mogelijk voorkomen wordt en zelfredzaamheid wordt 
bevorderd. 
 

4. De PvdA wil dat de gemeente stimuleert dat ouders hun kinderen zo min 
mogelijk met de auto naar school brengen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ 
zou het motto moeten zijn. Veiligheid van de wandel- en fietsroutes naar en 
van school wordt met voorrang behandeld.  
 

5. Fietsers krijgen van de PvdA voorrang in de beleidsplannen. Er wordt een 
nieuw fietsstructuurplan gemaakt, met daarin meer vrijliggende, doorgaande 
fietsroutes. Voet- en fietspaden moeten ruim en veilig zijn met voldoende 
veilige oversteekplaatsen. 
 

6. De PvdA wil dat de plannen voor een noordelijke Rondweg opnieuw worden 
onderzocht, aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en op haalbaarheid  
getoetst. Zodat de totale ontsluiting van Noord verbeterd wordt. Hiermee zou 
dan onder andere de overlast in de Concordialaan opgelost kunnen worden. 
 

7. De PvdA wil dat de behoefte aan en noodzaak van uitbreiding van veilige 
vrachtwagenparkeerplaats en carpoolplaatsen in de nabijheid van afritten van 
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de snelweg wordt onderzocht. 
 
B.4 - NATUURLIJKE OMGEVING.  
1. De PvdA wil de land- en tuinbouw, bij uitstek de dragers van een vitaal 

landelijk gebied, voldoende mogelijkheden bieden om zich verder te 
ontwikkelen. Hierbij denken wij niet zozeer aan verdere schaalvergroting, maar 
juist aan verbreding van de landbouw. Zoals verkoop aan huis, zorg aanbieden 
op de boerderij, onder voorwaarden kamperen bij de boer en andere 
activiteiten die passend zijn in het buitengebied.  
 

2. Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn wat de PvdA betreft niet welkom. 
 

3. Voor de glastuinbouw houden wij vast aan de uitgangspunten van de huidige 
beleidsnota. De PvdA blijft voorstander van verdere clustering, zo mogelijk 
ook in regionaal verband. Daar waar zich mogelijkheden voordoen tot het 
beëindigen van glastuinbouw, buiten de daarvoor aangewezen 
clustergebieden, is de PvdA onder voorwaarden bereid de bestemming 
daarop aan te passen. 

 
4. De bebouwing op of rondom de boerenerven wordt steeds intensiever. Dit 

maakt het noodzakelijk deze gebouwen zorgvuldig in te passen. Dit kan 
bijvoorbeeld door een goede beplanting, die aansluit op de omgeving en de 
bedrijfsvoering niet hindert. Het landelijk inpassen van kassen, stallen of 
soortgelijke bebouwing dient serieuzer vorm te krijgen dan nu vaak wordt 
uitgevoerd. Als het gaat om tijdelijke opvang van hulpbehoevende 
familieleden op het eigen bouwblok door middel van een tijdelijke woon-unit, 
dan wil de PvdA dit mogelijk maken.  
 

5. De PvdA wil dat onderhoud van bermen ter voorkoming van de verspreiding 
van onkruid, zoals het Jacobskruiskruid en de berenklauw, maar ook om 
wegen en kruispunten overzichtelijk te houden, op een ecologisch 
verantwoorde manier wordt gecontinueerd. Tegelijkertijd blijft, afhankelijk van 
het seizoen, ruimte voor bloeiende bermbloemen, planten en de daarin 
levende insecten, bijen en fauna. De PvdA wil de biodiversiteit beschermen. 
Het overleg en de samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie hierover 
wordt optimaal voortgezet.  
 

6. Waar mogelijk heeft natuurlijke waterberging plaats, zodat regenwater in de 
bodem geïnfiltreerd kan worden. Operatie ‘Steenbreek’, een landelijk project 
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waarbij inwoners gestimuleerd worden hun tuinen zo groen mogelijk te maken 
/ houden en zo weinig mogelijk steen te gebruiken, wordt door de PvdA 
gestimuleerd. 
 

7. De PvdA streeft naar een nieuwe kinderboerderij in onze gemeente. In een 
gemeente met de omvang van Etten-Leur hoort een kinderboerderij. Wij zien 
mogelijkheden als de kinderboerderij wordt gecombineerd met milieu- en 
natuureducatie. De PvdA wil dat de gemeente een actieve rol speelt bij de 
ontwikkeling van een Milieu- en NatuurEducatie Centrum (MEC). Hier wordt 
ook de thuisbasis gevestigd van de Bijenhouders-vereniging en wordt 
samenwerking gezocht met IVN. De PvdA wil dat ook de kleine dierenparken 
in de gemeente behouden blijven. 
 

8. Volkstuinen brengen mensen dichter bij de natuur, maken mensen bewust van 
gezond eten en brengen mensen met elkaar in contact. De PvdA wil daarom 
dat in samenwerking met de Volkstuindersvereniging Etten-Leur de 
volkstuincomplexen behouden worden en waar nodig worden verbeterd.  
 

9. De PvdA stimuleert de aanleg van zogenaamde ‘ommetjes door het 
buitengebied’ in samenwerking met de landeigenaar en / of gebruiker. Deze 
vorm van laagdrempelige en extensieve recreatie sluit uitstekend aan bij een 
vergrijzende bevolking, die op een goedkope en gezonde manier 
gebruikmaakt van de al bestaande landschappelijke inrichting.  

 
B.5 - MILIEU 
1. De PvdA wil dat het openbaar groen in onze gemeente behouden blijft en dat 

waar mogelijk het verdwenen groen weer wordt teruggebracht. Waar mogelijk 
en nodig zullen nieuwe ecologische verbindingszones worden gerealiseerd. 
 

2. In onze gemeente worden mensen actiever betrokken bij het groenbeleid in 
hun wijk en worden verenigingen en organisaties die zich actief met natuur en 
milieu bezighouden, gesteund. 
 

3. De PvdA wil dat onze gemeente zich blijvend inzet voor duurzame productie 
en verspilling van grondstoffen tegengaat door hergebruik, de zogeheten 
circulaire economie.  
	  

4. De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door het 
gebruik van schone brandstof en elektrificatie in te voeren bij vervanging in 
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het eigen wagenpark, en door het fietsen naar het werk te blijven bevorderen. 
De PvdA wil dat het aantal elektrische oplaadpunten wordt uitgebreid. 
 

5. De PvdA wil dat onze gemeente CO2 -neutraal wordt. Hierbij wordt extra 
aanleg van groen in de woonomgeving, meer bomen en parken in onze 
gemeente, gestimuleerd en zijn we zuinig op reeds bestaand groen. 
 

6. De PvdA streeft naar meer groen in en buiten de bebouwde kom voor 
recreatie, voor het terugdringen van CO2, fijnstof en hittestress. Extra groen 
draagt bij aan een gezonde leefomgeving en helpt bij de waterhuishouding. 
 

7. De PvdA wil dat het bouwen en renoveren duurzaam en klimaatvriendelijk 
gebeurt. De gemeente speelt hierbij een actieve rol in voorlichting en 
advisering, neemt zelf initiatieven en weegt duurzaamheid en 
klimaatvriendelijkheid mee bij aanbestedingen. 
 

8. Onze gemeente continueert de toepassing van energiebesparende verlichting 
en stimuleert de duurzame opwekking, opslag en besparing van energie. De 
PvdA wil dat waar mogelijk het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals 
windenergie en zonnepanelen, wordt gestimuleerd. De stichting Duursaam 
Etten-Leur wordt waar nodig ondersteund. In 2035 is Etten-Leur 
energieneutraal en toont daarmee meer ambitie dan de landelijke norm. 
 

9. Zwerfafval en hondenpoep, hoog scorend op de lijst van overlast voor 
bewoners, blijven een actiepunt in het milieuprogramma. 
 

C. BESTUUR EN DIENSTVERLENING 

 
C.1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
1. De PvdA vindt dat elke vorm van overlast direct en stevig moet worden 

aangepakt. De vervuiler, de vernieler en de verstoorder betalen. De burger is 
voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn eigen omgeving. Initiatieven 
om de eigen omgeving te verbeteren, worden aangemoedigd.  
 

2. Cameratoezicht moet daar waar noodzakelijk voor goede handhaving worden 
toegestaan, met inachtname van de privacy-regelgeving. 
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3. De PvdA wil de politie zichtbaar op straat. Het spreekuur van de wijkagent 
wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast toont de wijkagent zijn gezicht bij 
allerlei acties, projecten, scholen in zijn wijk. Met andere woorden: de wijk kent 
zijn wijkagent en de wijkagent kent zijn of haar wijk. 
 

4. De PvdA wil de coffeeshop openhouden met geen of minimale overlast. 
Overleg tussen handhavers, leiding van de coffeeshop en bewoners leidt tot 
een leefbare en veilige situatie voor buurtbewoners en klanten. De zogeheten 
achterdeurproblematiek van de coffeeshops moet worden opgelost, waarbij 
illegale teelt, handel en export, overlast en criminaliteit onverminderd hard 
worden aangepakt. 
 

5. De PvdA zet sterk in op preventie. Het project Buurtpreventie wordt 
gecontinueerd en gestimuleerd.   
 

6. De PvdA wil meer inzet van BOA’s, zowel preventief als handhavend. De 
BOA’s gaan actiever contact zoeken met de bewoners en bezoekers. Zij zijn 
ook ’s avonds en zo nodig in het weekend inzetbaar.  
 

7. De PvdA wil dat door passende maatregelen in het openbaar gebied de 
veiligheid van woon- en winkelomgeving op een hoog niveau blijft. Hierbij 
denken wij aan het aanpassen van de straatverlichting, het laaghouden van 
groenstroken en bosschages. Ook wordt hierbij het succesvolle achterpaden-
project voortgezet in goede samenwerking tussen gemeente, woonstichting 
en eigenaren. 

 
C.2 – COMMUNICATIE 
1. De PvdA wil dat de digitale bereikbaarheid en digitale voorlichting van de 

gemeente optimaal onderhouden en gemonitord wordt.  
 

2. Het gebruik van de gemeentelijke website moet zo eenvoudig mogelijk 
worden, toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar. 
 

3. Ook voor die mensen die geen computer kunnen bedienen, de taal 
onvoldoende beheersen of laaggeletterd zijn, moet de gemeente fysiek, 
schriftelijk of telefonisch goed en accuraat bereikbaar zijn. Waar mogelijk wil 
de PvdA dat ingezet wordt op verbetering van digitale vaardigheden.  
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4. De PvdA wil dat in de relatie van gemeente en burgers de privacy van burgers 
optimaal beschermd wordt en dat de gemeente de digitale systemen 
regelmatig actualiseert en de veiligheid van het internet zo optimaal mogelijk 
houdt. 
 

5. Er wordt gezorgd voor een goede beveiliging van het gemeentelijk 
internetsysteem 

 
C.3 - REGIONALE SAMENWERKING 
1. De PvdA blijft kritisch kijken naar alle regionale samenwerkingsverbanden en 

gemeenschappelijke regelingen. In een aantal gevallen wordt onderzocht of 
regelingen kunnen worden samengevoegd dan wel worden verstevigd. Hierbij 
behoudt de gemeenteraad een stevige inbreng. 
 

2. Voor de PvdA heeft samenwerking van gemeenten de voorkeur boven 
fuseren.  

 
C.4 - FINANCIEN 
1. De gemeentelijke lastendruk bestaat uit de OZB (onroerend zaakbelasting), de 

rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Stijging van de gemeentelijke lastendruk 
wil de PvdA beperken. De vervuiler en de vernieler moeten betalen.  
 

2. De PvdA wil dat de tarieven voor de diverse gemeentelijke heffingen 
kostendekkend zijn (of worden). De variabele afvalstoffenheffing wordt 
gehandhaafd. 
 

3. De PvdA wil dat ook regelmatig met aansprekende voorbeelden inzichtelijk 
wordt gemaakt dat het voorkomen van beschadiging, vernieling of vervuiling 
van de openbare ruimte een aanzienlijke kostenbesparing geeft. Voorbeelden: 
vuurwerkschade, kauwgumverwijdering, verzamelen van zwerfafval, 
vandalisme, enz.  
 

4. De PvdA wil dat regelgeving waar mogelijk wordt vereenvoudigd en 
verduidelijkt, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van subsidies voor 
particulieren en bedrijfsleven. Regelmatig wordt dit gepubliceerd in De Bode 
en andere geschikte media. 
 

5. Het huidige subsidiebeleid wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, 
zodanig aangepast dat het bloeiend verenigingsleven er niet door wordt 
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geschaad.   
 

6. Het gebruik van onze gemeentelijke reserves is voor de PvdA bespreekbaar. 
De PvdA wil dat de methodiek van begroten nader wordt bekeken, zodat 
begroting en jaarrekening onderling niet meer de grote verschillen vertonen 
van de afgelopen jaren.   
   

7. De PvdA wil dat bij aanbestedingen bij - of nieuwe samenwerkingsverbanden 
met - organisaties die gefinancierd worden met gemeenschapsgeld zoveel als 
mogelijk wordt aangestuurd op salarismatiging tot aan of onder de 
Balkenende-norm. Indien mogelijk wordt deze salariëring meegenomen bij de 
besluitvorming.  

 
 


