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- Betrouwbare financiën met een gemeente die “in control” is
1. Leefomgeving
De VVD wil een net openbaar gebied met voldoende woningen en voorzieningen
voor iedereen. Het moet veilig zijn om door het verkeer te bewegen en het beheer
van de openbare ruimte moet netjes zijn.
Wonen
1. Juiste woningen voor juiste doelgroep
Etten-Leur loopt achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde als het gaat over
het bouwen van nieuwe woningen. De VVD pleit ervoor om de komende periode
meer nieuwbouwwoningen te bouwen en voor de juiste doelgroep. Daarbij vinden we
dat woningen en bouwkavels met voorrang toegewezen dienen te worden aan
bewoners van, of werkend in de gemeente Etten-Leur. Deze woningen moeten
voldoen aan de wensen van de Etten-Leurenaren. Er moeten voldoende
zorgwoningen worden gebouwd. Ook moeten er meer woningen voor jongeren
komen met een prijsklasse tot maximaal € 160.000,-. Alle nieuwbouwwoningen
dienen levensloopbestendig te worden gebouwd.
2. Huurwoningen
De Woningcorporatie Etten-Leur (WEL) dient zich te beperken tot het bouwen en
beheren van sociale huurwoningen. De fusie tussen de WEL en AlleeWonen levert
een besparing op. Uitgangspunt voor de VVD is dat deze kortere wachtlijsten voor
Etten-Leurse inwoners op moet leveren en matiging van huurstijging. Beperking van
de huurprijzen moet voor alle woningen gelden, ook die in een hogere prijscategorie.
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Ook geeft dit ruimte voor de bouw van nieuwe woningen. De VVD blijft voorstander
van maatregelen om scheefwonen tegen te gaan.
3. Particulier woningbezit
Het moet voor inwoners van Etten-Leur mogelijk zijn om via particulier
opdrachtgeverschap hun droomwoning te kunnen bouwen. Dit wil de VVD stimuleren
door te zorgen voor voldoende vrije kavels. Ook is de VVD voorstander van het
afschaffen van de gemeentelijke Welstandscommissie. Door in
beeldkwaliteitsplannen duidelijk de regels vast te leggen wordt voor iedereen
duidelijk wat wel en niet mag zonder dat een commissie zich daar nog mee hoeft te
bemoeien.
4. Woningen voor ouderen
De huisvestingssituatie voor ouderen in Etten-Leur is zorgelijk. Het aanbod van
woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren is minimaal en de huizen
waar senioren wonen zijn vaak niet geschikt voor hen. Bij de prestatie afspraken
tussen Gemeente, Woningcorporaties en de huurders belangen vereniging (HBV)
dienen over nieuwbouw en het aandeel seniorenwoningen afspraken te worden
gemaakt om dit forse tekort weg te werken. Initiatieven voor nieuwbouw dienen bij
voorkeur in de omgeving van voorzieningen te liggen. Er komen mogelijkheden
bijvoorbeeld bij het Nobelaerterrein en Stationsplein.
Een actief beleid voor woningaanpassingen om zodoende ouderen langer in hun
eigen huis te laten wonen, zoals in het verleden, is voor de VVD meer dan ooit nodig.
Mogelijkheden voor woningaanpassingen moeten goed gecommuniceerd worden
met ouderen ook eventueel via ouderverenigingen. Er moet worden geïnvesteerd in
ouderenhuisvesting die is voorzien van technieken die het wonen makkelijker maken
(domotica).
De VVD vindt namelijk dat ouderen de mogelijkheid moeten hebben om zolang
mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Daarbij is het belangrijk
dat voorzieningen goed toegankelijk zijn en er goede zorg aanwezig is. Vanwege de
toenemende vergrijzing is innovatie in de zorg van groot belang om ouderen lager
zelfstandig te kunnen laten wonen. Oud worden moet daarmee aangenaam zijn!
Verkeer en OV
1. Voldoende parkeerruimte
Met het nieuwe parkeerbeleid is een stap in de goede richting gemaakt. Maar met
alleen een verruiming van het vergunninghoudersgebied en het gratis maken van de
eerste bewonersvergunning is Etten-Leur er nog niet. Het blijft belangrijk om te
zorgen voor voldoende openbare parkeerruimte. De VVD vindt niet dat
parkeerplaatsen die van particulieren zijn mee mogen tellen in de parkeernormen. De
VVD wil u niet straffen voor het parkeren op eigen terrein. Deze zijn immers niet
openbaar.
Het autogebruik in Nederland en Etten-Leur neemt al jarenlang toe en de
verwachting is dat dit niet minder wordt. Daarom is zorgen voor voldoende en goede
parkeergelegenheid belangrijk. De gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Bij het
maken van herinrichtingsplannen zoals het Van Bergenplein moet goed worden
gekeken naar de parkeercapaciteit op korte afstand. Want voldoende
parkeervoorzieningen zijn nodig voor onze lokale economie.
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De parkeernorm voor nieuwbouwwijken moet omhoog maar ook bestaande wijken
moeten voldoende parkeerruimte hebben. Initiatieven en suggesties van inwoners
om dit te realiseren juicht de VVD van harte toe!
De parkeertarieven van zowel het onder- als bovengronds parkeren mag niet als
melkkoe worden gebruikt.
De VVD pleit ook voor het tegengaan van overbodige en milieuonvriendelijke
verkeersdrempels. Automobilisten moeten niet onnodig worden gepest. Hier moet
naar andere, veilige oplossingen worden gezocht.
Een goede infrastructuur is van levensbelang voor het woongenot en de
gemeentelijke economie. Woonwijken moeten verkeersveilig zijn met langzaam
rijdend verkeer. Wel is de gemeente doorgeschoten met de aanleg van
verkeersdrempels. Deze worden door bewoners als overbodig en irritant ervaren.
Bovendien zijn drempels slecht voor het mileu!
Op veilige, doorgaande wegen moet 50 kilometer per uur kunnen worden gereden.
De VVD wil dat ook de nieuwe woongebieden in Etten-Leur Noord een snelle
verbinding hebben met de A58. Daarom willen we dat er een rondweg met
spoorwegtunnel wordt aangelegd aan de oostkant van Etten-Leur van
Schoenmakershoek naar het Trivium om de verbinding tussen noord en zuid snel en
veilig te maken. De VVD heeft dit al meerdere keren op de agenda gezet en blijft zich
hier hard voor maken. Dit komt de doorstroming van het verkeer en de veiligheid in
heel Etten-Leur ten goede.
2. Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer moet worden afgestemd op de behoefte van mensen. Daarbij
moet aandacht zijn voor de wensen van onze inwoners. Als we mensen langer thuis
willen laten wonen moeten voorzieningen zoals het Openbaar Vervoer goed zijn
geregeld. Op dit moment is er in delen van Etten-Leur geen passend openbaar
vervoer voor ouderen en gehandicapten. De VVD wil dat in alle delen van de
gemeente het openbaar vervoer voor alle inwoners geregeld is. Vervoer over het
spoor is voor Etten-Leur ook belangrijk. We hebben een goede spoorverbinding. Wel
is het belangrijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door Etten-Leur wordt
beperkt. De VVD is hier voorstander van. Om dit voor elkaar te krijgen is een actieve
regionale aanpak en stevige lobby nodig bij provincie en het Rijk.
Openbaar gebied
1. Beheren op niveau
De gemeente gebruikt voor het onderhoud van het openbaar gebied een methode
die Beheren op Niveau wordt genoemd. Deze methode werkt al jaren prima en het
openbaar gebied ligt er over het algemeen prima bij in Etten-Leur. Wel is gebleken
dat het onderhoud op het huidige niveau voor de lange termijn niet houdbaar is.
Financieel vraagt het meer geld dan er voor wordt gereserveerd. De VVD is er geen
voorstander van om meer geld uit te trekken voor het beheer van het openbaar
gebied. Wat ons betreft kan er worden gekeken waar op het onderhoud kan worden
bezuinigd, bijvoorbeeld door slimmere technieken, en moet er ruimte worden
gegeven aan eigen initiatief van inwoners om het openbaar gebied te onderhouden.
Daarnaast kan er wat de VVD betreft serieus werk worden gemaakt van het
adopteren van rotondes door bedrijven. Bedrijven onderhouden dan het groen op
deze rotondes en mogen in ruil daarvoor hier adverteren.
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Verder pleit de VVD voor een quick scan waarbij in het onderhoudsprogramma
prioriteit wordt gegeven aan die plaatsen die overlast veroorzaken.
2. Stadspark Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur heeft op dit moment geen echt stadspark in het centrum
wat uitnodigt voor gebruik van evenementen en festiviteiten in de zomer. De VVD
ziet graag dat er een stadspark komt in Etten-Leur waar evenementen kunnen
worden georganiseerd en dat onze inwoners uitnodigt om te ontspannen in een
groene omgeving. Dit levert een positieve bijdrage aan de lokale economie (tijdens
evenementen) en het leefklimaat. Dit kan een al bestaand park zijn wat
aantrekkelijker wordt gemaakt. De VVD staat ook open voor de aanleg van een
nieuw park wat hiervoor kan worden gebruikt. We zien graag dat het park vanuit het
centrum lopend bereikbaar is.
3. Wijkgebouwen
Onze inwoners verdienen goede voorzieningen. Wijkgebouwen horen hierbij. Ze
bieden een plek waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor deze activiteiten zijn
vrijwilligers nodig en er zijn steeds minder vrijwilligers. Daarom wil de VVD nog meer
stimuleren dat wijkbewoners met een bijstandsuitkering, binnen hun mogelijkheden,
twee dagen per week vrijwilligerswerk kunnen doen. Hierdoor kunnen er meer
activiteiten in de wijk plaatsvinden. Daarnaast doen de vrijwilligers nieuwe contacten
op die hen kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Belangrijk hierbij
is dat de gemeente hier de ruimte voor biedt en geen bureaucratische regels
opwerpt.
4. Omgevingsvisie
In 2021 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Bestemmingsplannen worden
hiermee afgeschaft. Doelen van deze wet zijn: minder regels, meer ruimte voor
lokaal maatwerk en groter vertrouwen tussen overheden, bewoners en ondernemers.
Het uitgangspunt “Ja, mits”, in plaats van “nee, tenzij” past helemaal bij de VVD.
Door regels en wetten te vereenvoudigen wordt het makkelijker om bijvoorbeeld
woningbouw op een verouderd bedrijventerrein mogelijk te maken. Ook hoeven
bedrijven minder onderzoek te doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk
project. Dit betekent minder kosten wat we als VVD toejuichen.
Als Gemeente krijgen we meer ruimte om de omgeving goed in te richten. Hiervoor
wordt een omgevingsvisie opgesteld waarmee we flexibel kunnen inspelen op
ontwikkelingen. De VVD vindt het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het
opstellen van de omgevingsvisie, bijvoorbeeld door het instellen van een
klantenpanel.
Als VVD willen we bij het opstellen van de omgevingsvisie zoveel mogelijk lokale
regels integreren in het gemeentelijke Omgevingsplan. De VVD is er voorstander van
om zoveel mogelijk verplichtingen die nu nog met een vergunning worden verleend,
worden vervangen door algemene voorschriften en meldingen. We willen dus zoveel
mogelijk vergunningen schrappen!
5. Aanleg glasvezel in Etten-Leur
Snel internet is van belang voor iedereen. Zowel jongeren, ouderen en bedrijven
hebben hier profijt van. Zo helpt snel internet ouderen om langer thuis te wonen met
behoud van hoogwaardige zorg en voor bedrijven om snel zaken te kunnen doen wat
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bijdraagt aan de lokale economie. Daarom wil de VVD dat alle huishoudens van
Etten-Leur toegang hebben tot snel internet via glasvezel. Zowel in de kernen, het
buitengebied als op bedrijventerreinen. Daarom wil de VVD voorwaarden scheppen
waarmee marktpartijen worden verleid om dit netwerk in Etten-Leur aan te leggen.
De VVD vindt dat de gemeente geen extra voorwaarden op mag leggen die
verhindert dat marktpartijen dit netwerk aan willen leggen. Om de leefbaarheid van
Etten-Leur ook in de toekomst vast te houden is dit essentieel.
2. Vrije tijd
Een van de vrijheden die wij genieten is vrije tijd. De VVD Etten-Leur vindt het dan
ook belangrijk dat onze inwoners die vrije tijd in vrijheid, doch verantwoord in kunnen
vullen. Dat betekent zonder overbodige regeldruk en zonder overlast voor anderen.
1. Cultuur
Cultuur blijft een belangrijk punt voor de VVD. Cultuur is belangrijk voor de
ontwikkeling van onze gemeente en haar inwoners. Etten-Leur heeft de omvang om
ook regionaal van betekenis te zijn op cultureel gebied. Een doordacht
cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft een positief
effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente. Dat vereist een centrale aanpak
wat niet wil zeggen dat cultuur alleen centraal aangeboden moet worden. Wel moet
er met de komst van de Nieuwe Nobelaer meteen een goed aanbod worden
weggezet wat aantrekkelijk is voor cultuurliefhebbers. Het theater mag regionale
aantrekkingskracht hebben zowel qua uitstraling als qua cultuuraanbod. Deze kans is
er nu, laten we deze ook oppakken. Etten-Leur mag de ambitie uitstralen van een
regiogemeente waar op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen
genoeg te doen is. Etten-Leur moet aantrekkelijk zijn voor inwoners van omliggende
gemeenten om te recreëren.
Voor onze eigen inwoners wil de VVD voorzieningen op maat. Hierbij denkt de VVD
naast efficiënte centrale voorzieningen aan de inzet van buurt en wijkcentra alsmede
brede scholen. De VVD vindt dat bij de Nieuwe Nobelaer dan ook rekening
gehouden dient te worden gehouden met andere reeds bestaande centrale
voorzieningen zoals bijvoorbeeld Turfschip en de Linde.
Cultuuractiviteiten dienen waar mogelijk los van de overheid te gebeuren. Cultuur
wordt wat de VVD betreft zoveel mogelijk betaald door de gebruiker en alleen daar
waar nodig met gemeenschapsgeld.
2. Sport
Etten-Leur kent een rijk sportleven met een grote diversiteit aan sporten. De VVD wil
Etten-Leur regionaal aantrekkelijk maken om te sporten. Dan moet sport natuurlijk
goed georganiseerd worden.
Ook moeten wij kijken waar wij dit in samenwerking met de regio op de juiste
plaatsen organiseren. Ook hier geldt dat wij waar mogelijk sportverenigingen zelf een
aantal taken over laten nemen waarbij vrijwilligers van de vereniging een rol spelen.
Door dit initiatief te belonen krijgen verenigingen extra inkomsten en kan de
gemeente besparen op uitvoeringskosten. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan
overheidsparticipatie die positieve effecten teweegbrengt voor onze inwoners. De
VVD wil sportverenigingen in staat stellen om in te kunnen spelen op de vraag. De
VVD wil sport actief stimuleren, in samenwerking met het onderwijs, de
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gezondheidszorg, de kinderopvang en andere instanties in Etten-Leur. Sporten zorgt
er ook voor dat onze inwoners gezond zijn en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Sporten stimuleert ook dat inwoners hun afleiding op een juiste wijze gaan
zoeken, hetgeen ongewenst gedrag helpt voorkomen. De VVD vindt dan ook dat
sport voor iedereen toegankelijk moet zijn.
3. Recreatie en toerisme
Volgens de VVD heeft ook hier Etten-Leur de schaalgrootte om een regionale rol van
betekenis te kunnen vervullen. Wij zullen als gemeente Etten-Leur met ons
bedrijfsleven recreatie en toerisme verder moeten ontwikkelen. Bestaande
voorzieningen zullen meer publiciteit moeten krijgen. Voor ondernemers in deze
sector dient de lokale overheid faciliterend dienen te zijn en niet belemmerend door
overbodige regelgeving. VVD ziet de noodzaak van overleg tussen gemeente, MKB,
Koninklijke Horeca Nederland en de agrarische sector (ZLTO).
Ook om als vestigingsplaats interessant te blijven moeten we Etten-Leur op de kaart
zetten als een gemeente waar het goed recreëren, winkelen, sporten en uitgaan is.
Toerisme trekt mensen naar Etten-Leur. Etten-Leur heeft een unieke kans om met
Vincent van Gogh toerisme aan te trekken. Daarnaast kent Etten-Leur nog andere
trekpleisters zoals een Westpolderplas met jachthaven en camperplaats. Ook zijn er
diverse regionale evenementen in Etten-Leur zoals bijvoorbeeld de Havenfeesten en
het smartlappenfestival. Deze evenementen met aantrekkingskracht verdienen de
steun van de gemeente. De VVD pleit ervoor dit verhaal completer weg te zetten,
samen met de regio en andere plaatsen die belangrijk zijn. Daarnaast mogen ook
andere toeristische kansen niet worden vergeten.
4. Subsidiebeleid
Waar subsidie nodig is dient dit getoetst te worden aan bestaansrecht en noodzaak.
Kijk als gemeente vooral eerst naar de facilitaire mogelijkheden die je subsidie
vragers kunt bieden bij het realiseren van hun doelen. Daarnaast moet bekeken
worden in hoeverre subsidies bijdragen aan het faciliteren van invulling van de "vrije
tijd" van de inwoners van Etten-Leur.
5. Evenementenbeleid
Op dit moment worden initiatiefnemers van evenementen gedemotiveerd door een
gemeentelijke organisatie die te veel regels hanteert en onvoldoende ondersteunend
en faciliterend optreedt. De VVD wil dat wij als gemeente een proactieve houding
aannemen waarbij initiatieven worden gestimuleerd i.p.v. doodgeslagen. De
gemeente moet op pragmatische wijze omgaan met vergunning en handhaving van
evenementen door de noodzakelijke wettelijke regels te volgen en eisen te stellen die
echt nodig zijn om onze inwoners voor gevaren te behoeden. Enthousiasme is een
belangrijke voorwaarde voor succesvolle evenementen, bureaucratische regels
boren initiatieven de grond in.
6. Benutten brede scholen
Wij zijn zover dat in Etten-Leur de brede scholen zijn gebouwd. Nu moeten we er
voor zorgen dat de brede scholen ook breed worden ingezet. Dat kan en moet beter.
Ook hier biedt een goede invulling van participatie de oplossing. Door meer
verantwoordelijkheid te geven aan gebruikers van de brede scholen kan de inzet
worden vergroot en onnodige drempels, zoals het verplicht stellen van conciërges
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e.d. in de weekenden en avonduren. De VVD ziet de oplossing in het maken van
goede afspraken en deze nakomen om de inzet van brede scholen te verbeteren.
7. Vrijwilligers
De VVD ziet in Etten-Leur de bereidheid van onze inwoners om zich als vrijwilligers
in te zetten. Deze bereidheid wordt helaas nog maar beperkt ingevuld. Dit komt o.a.
door demotivatie zoals reeds eerdergenoemd bij het hoofdstuk Evenementenbeleid
in dit verkiezingsprogramma. De VVD ziet dan ook een belangrijke taak voor de
gemeente om de potentiele vrijwilligers te stimuleren om hun bereidheid invulling te
geven. Dit kan door het beschikbaar stellen van kennis, middelen, opleiding en
faciliteiten. Hiermede wordt dan invulling gegeven aan de veel genoemde
overheidsparticipatie. Mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben
opgelopen, kunnen zeker ook worden ingezet als vrijwilliger. Wij denken hierbij aan
langdurig werklozen, gehandicapten en migranten (statushouders). Met de juiste
voorlichting en faciliteiten kunnen dezen worden geënthousiasmeerd om
vrijwilligerswerk te verrichten zonder dat zij rechten verliezen. Spontaniteit en
enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Bureaucratische regels zijn
de dooddoeners. De VVD is voorstander van de vrijwilligersvergoeding (max. 1.500
euro per jaar) met behoud van uitkering.
3. Inwoners
Alle inwoners in Etten-Leur moeten wij zoveel mogelijk de vrijheid geven om hun
eigen leven zinvol in te vullen. Mensen willen en kunnen veel meer dan wij denken.
Ouderen, jongeren, immigranten en hen die wij een stempel vanuit het sociaal
domein hebben gegeven kunnen vaak nog prima in onze gemeente meedoen. Dan
moeten wij hen niet in de weg staan met onmogelijke regels en juist de
mogelijkheden aanreiken, om deze vrijheid om een zinvol leven te leiden in te vullen.
Senioren/ouderen
Etten-Leur vergrijst in snel tempo. In 2016 was in onze gemeente al ruim 40 % van
onze inwoners ouder dan 55 jaar. Naar de toekomst toe zal de bevolking voor meer
dan de helft uit senioren bestaan. De ouderen bestaan voor een deel uit een nog erg
actieve groep en een deel uit ouderen met een zorgbehoefte. Dit vraagt om adequaat
beleid met extra zorg voor ouderen op diverse terreinen en aandacht voor de
ouderen die nog sprankelen van energie. Voldoende reden voor de Etten-Leurse
VVD een speciale paragraaf te wijden aan deze steeds groter wordende groep
inwoners.
1. Werkloosheid onder ouderen
2/3 van de werkzoekenden zijn boven de 55 jaar. Dit is hoger dan het landelijk
gemiddelde. Vaak leidt dit tot financiële problemen en een sociaal isolement. Reintegratie gaat voor deze groep werklozen vaak moeizaam. Binnen het gemeentelijk
beleid vraagt de VVD speciale aandacht voor deze groep. In gesprekken tussen
Gemeente en de Industriële Kring Etten-Leur (IKE) en het MKB moet worden
gewezen op deze vaak zeer ervaren en vakbekwame werknemers. Ook bij nieuw
vestiging kunnen bedrijven gewezen worden op deze groep werklozen. Indien de
arbeidsmarkt niet langer haalbaar is dan biedt vrijwilligerswerk nog enig soulaas.
Indien de werkloosheidssituatie, door teruggang in inkomen en toename van kosten
(bijvoorbeeld huur of medische kosten) leidt tot financiële problemen, dan dient de
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gemeentelijke overheid ervoor te zorgen dat ouderen de weg naar zorg en
begeleiding weten te vinden.
2. Zorg- en verpleeghuizen
De kwaliteit van zorg en verpleeghuizen varieert in Nederland enorm. Van uitstekend
tot bedroevend. De controle op de kwaliteit ligt ook bij de Gemeente. Gezien de groei
van de groep ouderen en mogelijke consequenties voor zorgaanbieders is een
goede controle op de kwaliteit meer dan ooit noodzakelijk. Ook moet er voldoende
capaciteit zijn. De VVD dringt daarop aan.
3. Mantelzorg
In het streven om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is mantelzorg erg
belangrijk geworden. Niet alleen de ontvangers van mantelzorg maar ook de
aanbieders van mantelzorg verdienen aandacht. De VVD begrijpt dat mantelzorgers
soms de behoefte hebben om er even tussenuit te kunnen. Ook kan de
zorgbehoevende tijdelijk door een ander worden verzorgd zodat de mantelzorger
even wordt ontzorgd. Op deze manier houden mantelzorgers het langer vol.
Wat doet een zorgbieder? Wat gebeurt als de zorgbieder vastloopt? Wanneer is
ondersteuning nodig? Hier past voor de VVD adequaat gemeentelijk beleid. Voor
werknemers die mantelzorg verlenen is enige flexibiliteit op het werk soms nodig.
Veel bedrijven staan hier sympathiek tegenover. Een dankbaar onderwerp om in
overleg van de Gemeente met het bedrijfsleven mee te nemen.
4. Ouderen en dementie
Het aantal dementerenden zal naar verwachting de komende decennia aanzienlijk
toenemen. We worden allen ouder en dat heeft ook zijn weerslag op mensen die
geconfronteerd worden met dementie. In 2013 sloot de Gemeente een convenant
met de Provincie om te komen tot een dementie vriendelijk gemeente. De eerste
stappen zijn gezet maar wil Etten-Leur echt een dementie vriendelijke gemeente zijn
dan moet er nog veel gebeuren. Volgens de VVD moet je daarbij denken aan
scholing van medewerkers van de Gemeente en verzorgers bij dementerenden. Ook
andere inwoners, verenigingen moeten weten dat er mensen met dementie in onze
gemeente wonen en hoe ze daar mee om moeten gaan. De VVD vindt het maken
van een jaarprogramma dementie, met daarin opgenomen doelstellingen, een
probaat middel om hier vooruitgang te boeken.
5. Ouderen en sociaal isolement
Om ouderen uit een situatie van sociaal isolement te halen is een goede controle op
elkaar noodzakelijk zodat bekend is waar hulp gewenst is. Buurtbewoners,
mantelzorg verleners maar ook buurtpreventisten, wijkagenten en BOA’s kunnen
situaties melden van eenzame ouderen. Duidelijk moet wel zijn hoe en waar deze
meldingen gedaan kunnen worden.
Het aantal plaatsen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten moet toenemen maar
neemt juist door sluiting en verkoop van gemeentelijke gebouwen af. Een
mogelijkheid voor toename is het openstellen overdag van sportkantines als
ontmoetingsplaats.
Ouderen hebben zowel in Etten als op de Leur goede ontmoetingsplaatsen met De
Linde en Turfschip. Wel vindt de VVD dat de gemeente ouderen gelijk moet
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behandelen. Dat betekent dat de ouderen op Leur op dezelfde manier moeten
worden gefaciliteerd door de gemeente als in Etten.
6. Ouderen en veiligheid
Ouderen zijn vaak slachtoffer van criminelen. Permanent aandacht geven via
voorlichting is en blijft noodzakelijk. Babbeltrucs en pogingen om in huis te komen
zijn zaken waar ouderen vaak de dupe van worden. Gemeente en politie hebben
hierin een belangrijke taak. Zichtbare aanwezigheid van de wijkagent, BOA’s en
buurtpreventie verhogen het gevoel van veiligheid.
Ouderen die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op een rollator ondervinden vaak
hinder van slecht onderhouden stoepen, het ontbreken van afritjes en obstakels op
voetpaden. De
Jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is een gegeven. Dat betekent dat de
gemeente een verantwoordelijkheid heeft richting de jongeren. Temeer om dat sinds
2015 de regie over de jeugdzorg bij de gemeente is komen te liggen. Daarom is het
belangrijk dat we onze jongeren de kansen bieden om iets van hun leven te maken.
1. Onderwijs
Onderwijs is van levensbelang voor onze jongere inwoners. Etten-Leur heeft de
instituten die de juiste kwaliteit onderwijs kunnen geven. Vervolgens dient eer de
juiste aansluiting te zijn.
Anders gezegd: komen de jongeren in Etten-Leur bij het juiste onderwijs terecht? Als
taak voor de gemeente ziet de VVD dat zij faciliteert dat de juiste jongeren bij het
juiste onderwijs terecht komen. Goede voorlichting voor nieuwe instromers en
begeleiding van jongeren vanuit het bijzonder onderwijs naar de juiste
vervolgopleiding. Ook jongeren kunnen vaak meer dan wij denken. Het is onze taak
om ervoor te zorgen dat zij niet buiten de boot vallen door het maken van verkeerde
keuzes.
2. Jeugdproblematiek
Jeugdproblematiek staat nog altijd hoog op de kalender. Te veel jongeren komen in
de problemen. Vaak wordt dan gedacht aan drugs, waar gelukkig aandacht voor is.
Al kan dat nooit genoeg zijn. Daarom vindt de VVD dat wij als lokale overheid ervoor
moeten waken dat de toegang tot drugs zo moeilijk mogelijk moet worden gemaakt.,
zoals ook verder op in dit Verkiezingsprogramma onder “drugs en ondermijning”
wordt uiteengezet. Jongeren kunnen ook in de problemen door andere verleidingen
zoals gaming en het niet om kunnen gaan met vrije tijd en geld. De VVD is van
mening dat de verantwoordelijkheid hier voornamelijk bij de ouders ligt. Wel dient
Etten-Leur hier als lokale overheid ook haar verantwoordelijkheid te
nemen door te zorgen dat alle betrokkenen, zoals scholen, huisartsen,
consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals vanuit een
eigen verantwoordelijkheid met elkaar worden verbonden. De VVD vindt het
belangrijk dat jeugd in een stimulerende omgeving op kan groeien. Sport is daarbij
belangrijk en moet voor de jeugd toegankelijk zijn.
3. Jeugd en politiek
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Afgelopen periode is de gemeenteraad gestart met een werkgroep jeugd en politiek.
Met deze werkgroep willen we als raad onze jongeren op de scholen voor voortgezet
onderwijs kennis laten maken met de politiek en hierbij betrekken. Door het geven
vast gastlessen aan jongeren leren ze hoe de gemeentelijke politiek werkt en wie
welke rol heeft. De VVD steunt dit initiatief en wil hiermee doorgaan de komende
periode. Het heeft al tot een leuk initiatief geleidt (Color Run/Vincent’s Bright Night)
en binnenkort komen er meer initiatieven. Wij vinden dat ook in de toekomst onze
jongeren kennis moeten kunnen maken met de politiek en hierover mee kunnen
praten.
Integratie
De VVD vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom moet er een actief
beleid worden gevoerd om de inburgering van immigranten in de samenleving te
bevorderen. Dit begint met het beheersen van de Nederlandse taal. Wij zijn tegen
doelgroepenbeleid en een voorkeursbehandeling van immigranten boven onze eigen
inwoners. De gemeente moet meewerken aan het landelijk vastgestelde immigratieen asielbeleid. Dit betekent dat er geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
is die niet meewerken aan hun terugkeer.
Sociaal domein
De VVD is voorstander van keuzevrijheid en betaalbare zorg. Daarbij hebben we als
uitgangspunt dat mensen zelfredzaam moeten kunnen zijn.
Op dit moment wordt er gewerkt met een reserve voor het sociaal domein. Dit is een
gesloten systeem wat betekent dat het geld wat hierin om gaat ook binnen het
sociaal domein blijft. De VVD wil dit principe loslaten. Wij willen per jaar kijken wat er
nodig is en hier keuzes in maken. Het vormen van “potjes” zoals bij het sociaal
domein willen we afschaffen. Uitgangspunt moet zijn dat we per jaar kijken wat er
nodig is en hier keuzes in maken. Het opmaken van geld dat beschikbaar is vindt de
VVD een verkeerd uitgangspunt. Maar als er een tekort blijkt of de keuze wordt
gemaakt om meer geld uit te trekken, dan moeten we dit ook beschikbaar stellen.
Bestrijding van fraude is belangrijk. Controle of toegekende uitkeringen terecht zijn is
helaas noodzakelijk. De VVD wil hier aandacht voor. Het is niet rechtvaardig als
mensen onterecht een uitkering krijgen die wordt betaald door hardwerkende
inwoners. Hierbij wordt samengewerkt met omliggende gemeenten. Dit heeft al
goede resultaten opgeleverd, maar dit blijft belangrijk. De VVD vindt dat hier zware
sancties op moeten worden gelegd en een actief opsporingsbeleid worden gevoerd.
Door meer publiciteit te geven aan succesvolle opsporingsacties kan dit mensen
afschrikken om fraude te plagen.
4. Financiën en lokaal bestuur
Financiën
De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en
aanspreekbaar is. Een overheid zonder bureaucratie en met zo min mogelijk maar
wel heldere regels. De VVD wil een herkenbare en betrouwbare organisatie. Dit geldt
ook voor de financiën. De begroting van de gemeente moet kloppen. Er moet niet
meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Tevens dient te worden
voorkomen dat er geld “ overblijft” en dit dan niet ingezet wordt voor onze inwoners.
De “balans” dient dus goed te worden bewaakt. Voor de VVD is het daarom
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belangrijk dat de begroting voorspelbaar is en we niet met onverwachte mee- of
tegenvallers te maken krijgen die we hadden kunnen voorzien. De laatste jaren is
vaak gebleken dat een begroot negatief resultaat toch positief uitviel. Dat lijkt mooi
en dat is het ook. Maar door een voorspelbare begroting worden we niet verrast met
meevallers. Als we van tevoren weten dat we geld overhouden, dan kunnen dit op
een goede manier uitgeven waar onze inwoners van kunnen profiteren. De VVD wil
"in control" zijn zodat we onze ambities kunnen realiseren.
Als de gemeente financiële meevallers heeft vindt de VVD dat deze gebruikt moeten
worden voor het aanvullen van reserves en het vervroegd aflossen van schulden.
Onverwachte (eenmalige) meevallers hoeven van de VVD niet direct te worden
uitgegeven. Dat is verantwoord omgaan met belastinggeld van onze inwoners.
1. Gemeentegaranties
De gemeente moet niet voor bank spelen, zo vindt de VVD. De laatste jaren is het
vaak voorgekomen dat de gemeente een financiële garantie gaf. Dit lijkt goed en
vaak is dit geen probleem. Zo kan een gemeentegarantie aan sportclubs hen helpen
om te investeren in betere voorzieningen. Hier is de VVD dan ook niet tegen.
Garanties dienen ondersteunend te zijn aan beleid dat is vastgesteld.
De VVD is ook geen voorstander van het instellen van allerlei fondsen zoals een
duurzaamheidsfonds of innovatiefonds. Uitgangspunt voor de VVD is dat het initiatief
vanuit onze inwoners of marktpartijen komt. Uitgaven die de gemeente nu al doet
aan bijvoorbeeld toerisme kunnen wel (deels) beschikbaar worden gesteld aan
initiatiefnemers.
2. Lokale lasten
De gemeentelijke lasten moeten zo laag mogelijk blijven voor onze inwoners en
ondernemers. Geld van de gemeente is belastinggeld, wat door u wordt betaald.
Daarom moet duidelijk zijn waar het belastinggeld aan wordt besteed. Leges mogen
maximaal kostendekkend zijn. Voor grote projecten of bestemmingsplanwijzigingen
moet de gemeente leges in rekening brengen die gebaseerd zijn op daadwerkelijke
kosten.
Riool- en afvalstoffenheffing moeten beperkt blijven.
De VVD ziet graag dat mensen weinig afval produceren. Het mag echter niet zo zijn
dat als we met z’n allen minder afval produceren de afvalstoffenheffing omhoog gaat.
De VVD vindt juist dat mensen die minder afval produceren beloond moeten worden.
Verhoging van de tarieven omdat mensen minder afval produceren keurt de VVD af.
Daarom willen we deze afspraken herzien zodat onze inwoners niet de dupe worden
van bewust omgaan met het milieu.
De lokale lastenstijging zoals OZB moet beperkt blijven tot maximaal het
inflatieniveau.
De VVD blijft tegenstander van het invoeren van nieuwe belastingen zoals een
toeristenbelasting. We moeten onze toeristen juist welkom heten.
3. Subsidiebeleid
Sinds 2016 heeft de gemeente een nieuw subsidiebeleid. De VVD vindt openheid
over waar de gemeente subsidie aan geeft belangrijk. Uitgangspunt voor de VVD is
dat subsidie alleen wordt verstrekt voor zaken die een maatschappelijk effect
hebben. Ook hoeft subsidie door de gemeente niet altijd financieel zijn. Door
bijvoorbeeld ruimte beschikbaar te stellen in accommodaties aan verenigingen
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Daarnaast moet het aanvragen subsidie snel en makkelijk kunnen. Digitalisering
biedt hiervoor mogelijkheden. De gemeente dient het aanvragen van subsidie zo
makkelijk en duidelijk mogelijk te maken.
Lokaal bestuur
1. Veiligheid
De VVD wil dat Etten-Leur veilig is en veilig blijft. Veiligheid is voor een groot deel te
realiseren door fysieke voorzieningen, maar ook door het gevoel van veiligheid te
vergroten. Daarbij kan de gemeente dit niet alleen. Samen met andere partijen zoals
de Veiligheidsregio moeten we zorgen voor een veilige leefomgeving. Namens de
gemeente zit onze Burgemeester in het bestuur. De VVD wil waar voor haar geld,
dus maximale invloed en verantwoording over het gevoerde beleid.
2. Drugs en ondermijning
Overlast van drugs zorgt voor een onveilig gevoel. Daarbij beperkt drugsoverlast zich
niet tot Etten-Leur. De sluiting van de coffeeshops in Roosendaal en Bergen op
Zoom hebben daar niet tot het gewenste effect geleid. De VVD heeft de afgelopen 4
jaar gepleit voor sluiting van de coffeeshop als er sprake is van overlast. Op dit
moment zijn er geen signalen dat er sprake is van grote overlast. Sluiting van de
coffeeshop is dan ook niet noodzakelijk op dit moment en de overlast is beheersbaar.
Sluiting kan echter betekenen dat er overlast op andere plekken ontstaat in de buurt
van scholen. Drugsoverlast moet hard worden aangepakt in regionaal verband. Dit
geldt niet alleen voor softdrugs maar zeker ook voor harddrugs zoals GHB. De VVD
wil dat scholen goede voorlichting geven en dealers keihard worden aangepakt. We
moeten onze jongeren een gezonde toekomst bieden.
De laatste tijd is ondermijning steeds meer aan de orde. De VVD vindt ondermijning
een gevaar voor onze samenleving. Door ondermijning verliest het lokale bestuur
aan gezag en verslechtert de veiligheid en leefbaarheid doordat de onderwereld
gebruik maakt van legale voorzieningen zoals vastgoed dat is betaald met crimineel
geld voor het telen van hennep. Mensen die bewust meewerken aan ondermijnende
criminaliteit moeten worden aangepakt, maar als mensen last hebben van
ondermijnende criminaliteit zoals intimidatie moet op steun van de overheid kunnen
rekenen. Communicatie is hierbij belangrijk. De Vertrouwenslijn is een plek waar
mensen anoniem melding kunnen maken van ondermijning. Door hier als gemeente
meer bekendheid aan te geven kan ondermijning worden tegen gegaan. Algemeen
moet ondermijning in regionaal verband worden opgepakt zodat kennis en informatie
kan worden gedeeld.
3. Communicatie
De communicatie vanuit de gemeente is belangrijk voor onze inwoners. Bij inspraak
hoort actuele communicatie. Inwoners moeten worden gehoord en weten dat er naar
hen wordt geluisterd. Communicatie is tweerichtingenverkeer. Missers in de
communicatie moeten tot een minimum worden beperkt. Verder dienen alle
collegeleden beschikbaar te zijn voor wederhoor.
Daarnaast ziet de VVD graag dat een nieuw college tussentijds verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid en de resultaten die worden behaald. Naast de
begroting en jaarrekening, die vooral een financieel karakter hebben, pleit de VVD
voor een zogenaamde midterm review in 2020. Hierin staat wat het nieuwe college
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heeft gerealiseerd van de gemaakte plannen en wat er nog tot 2022 gerealiseerd
moet worden. Op deze manier kan worden gecontroleerd of deze goed worden
uitgevoerd
4. (Overbodige) regelgeving
De laatste jaren is de gemeente al actief bezig geweest met het schrappen van
overbodige regelgeving. Zo is de APV al vereenvoudigd, maar wat de VVD betreft is
er meer mogelijk.
Uitgangspunten voor de VVD blijven dat de veiligheid niet in gevaar mag komen,
regels moeten kunnen worden gehandhaafd en de gemeente moet denken in
oplossingen. Als regels niet (kunnen) worden gehandhaafd, moeten ze worden
geschrapt.
Etten-Leur bruist en heeft een aantal leuke evenementen die goed zijn voor onze
lokale economie. De VVD vindt dat we deze evenementen niet in de weg mogen
zitten door het opleggen van extra regels. Als wordt voldaan aan de wettelijke regels,
dan is de taak van de gemeente vooral te kijken naar de veiligheid. Extra regels die
worden bedacht zijn over het algemeen niet nodig wat de VVD betreft.
Initiatiefnemers en ondernemers moeten juist enthousiast worden gemaakt om
evenementen te organiseren, niet worden gefrustreerd met extra regels.
De VVD blijft pleiten voor het afschaffen van de welstandscommissie. Wij geloven in
de eigen verantwoordelijkheid van mensen en zijn geen voorstander van de
mogelijke willekeur van een Welstandscommissie. Door regels vast te leggen in
beeldkwaliteitsplannen is voor iedereen inzichtelijk welke onafhankelijke regels er
gelden waar je aan moet voldoen. De Welstandscommissie is dan overbodig en kan
ook een besparing opleveren.
5. Regionale samenwerking
De gemeente werkt op veel gebieden regionaal samen met andere gemeenten.
Enerzijds is dit verplicht (denk aan politie, brandweer en ambulance), anderzijds doet
de gemeente dit omdat men samen met andere gemeenten meer kan bereiken (denk
aan lobby voor minder vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en het sociaal
domein).
De VVD vindt regionale samenwerking in de basis een goede zaak. Wel is het
belangrijk dat kritisch wordt gekeken naar waar men regionaal samenwerkt met
andere gemeenten. Daarbij geldt voor de VVD het uitgangspunt dat regionale
samenwerking een positieve bijdrage moet hebben in Kosten, Kwaliteit en
Krachtenbundeling.
Hier bedoelen we mee dat regionale samenwerking wat de VVD betreft mogelijk is
als dit lagere kosten oplevert, een hogere kwaliteit biedt, of als er via
krachtenbundeling meer kan worden bereikt, dan als gemeente alleen.
Net als gemeenten zelf moeten ook regionale samenwerkingsverbanden duidelijke
resultaten laten zien. Hier zijn goede afspraken voor nodig waar ze op af kunnen
worden gerekend. Ook financieel moet erop worden toegezien dat het geld goed
wordt besteed. Het vormen van “potjes” op afstand keurt de VVD af.
De VVD kan als landelijke partij met contacten in de regio, op provinciaal, landelijk en
Europees niveau goed schakelen als dit nodig is. Hier maken we gebruik van zodat
we meer voor Etten-Leur kunnen betekenen.
6. Dienstverlening gemeente
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De dienstverlening van de gemeente moet correct zijn. Inwoners die met de
gemeente te maken krijgen moeten juiste informatie krijgen waar zij van op aan
kunnen. De VVD ziet graag dat de gemeente meedenkt met onze inwoners door uit
te gaan van het principe “zo kan het wel” in plaats van “dit kan niet omdat…” Het
inlevingsvermogen van de gemeente naar wat onze inwoners bezighoudt moet
omhoog. Dit vraagt van de ambtelijke organisatie een positieve benadering. Wij gaan
ervan uit dat zij dit zelf ook graag willen.
Onze inwoners en ondernemers worden steeds digitaler. De VVD vindt dat de
gemeente een serviceorganisatie dient te zijn die zich continu aanpast aan de
behoeften van onze inwoners. Als onze inwoners producten en diensten van de
gemeente nodig hebben, dan moeten zij dat op een makkelijke manier aan kunnen
vragen. Dit betekent dat als zij diensten en producten digitaal willen aanvragen, de
gemeente dit moet faciliteren. Etten-Leur biedt al veel producten en diensten digitaal
aan, maar de VVD wil de digitale dienstverlening maximaal uitbreiden. Daarbij moet
oog blijven voor de privacy van onze inwoners.
Middelen als een Berichtenbox voor Bedrijven en de Berichtenbox voor Particulieren
moeten optimaal en maximaal worden ingezet zodat de dienstverlening sneller,
goedkoper en beter kan. Wel moet de mogelijkheid blijven bestaan om ook zaken
aan het loket te regelen.
5. Economie
De lokale economie van Etten-Leur moet door de gemeente optimaal worden
gefaciliteerd en bevorderd. Dit betekent dat de VVD ruimte wil bieden aan onze
ondernemers en inwoners om zich te kunnen ontwikkelen. Iedereen moet naar zijn of
haar eigen mogelijkheden bij kunnen dragen aan onze economie. De gemeente moet
daarbij uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen. Wat kunnen en willen
onze inwoners en ondernemers en hoe kan de gemeente hen daarbij ondersteunen?
Dat is voor de VVD de belangrijkste taak op economisch gebied.
1. Werk
Werkgelegenheid heeft voor de VVD hoge prioriteit. Nu de economie aantrekt
moeten we als gemeente onze inwoners helpen bij het vinden van goed werk.
De komende jaren zijn er volop kansen in Etten-Leur en de regio voor onze inwoners
en schoolverlaters. Sectoren als de logistiek, techniek en bouw staan te springen om
mensen. Als gemeente moeten we hier werk van maken en zoveel mogelijk mensen
aan het werk helpen. Samenwerking met ondernemers en het onderwijs is daarbij
cruciaal. Hier moet nog meer op worden ingezet. De VVD vindt individuele vrijheid
belangrijk. Daarom moet er voor iedereen die wil en kan werken een baan zijn. Want
een betaalde baan is de beste uitkering!
De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe. In 2019 is meer dan 50% van de
Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar. Dit kan worden gezien als een probleem,
maar de VVD denkt graag in kansen. Dit biedt namelijk kansen voor onze jongeren.
Door hen op tijd te koppelen aan oudere werknemers kan kennis worden
overgedragen aan starters op de arbeidsmarkt. De gemeente moet dit stimuleren van
de VVD.
Als dit niet mogelijk is, moet er een sociaal vangnet zijn, maar in de basis wil de VVD
iedereen aan werk helpen die kan werken. Als je tijdelijk niet aan het werk bent is
vrijwilligerswerk voor twee dagen per week een goede invulling.
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2. Bedrijventerreinen, winkels en horeca
Er moet aandacht blijven voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelcentra.
Etten-Leur moet een gewilde plek blijven voor ondernemers om te ondernemen en
onze inwoners om te winkelen en recreëren. Ondernemers die hun bedrijf in EttenLeur willen vestigen of uitbreiden moeten we als gemeente ondersteunen. Dit
betekent dat we ervoor moeten zorgen dat er voldoende aanbod van
bedrijventerreinen blijft. Als gemeente mogen we de komende 10 jaar nog 10 ha. aan
nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Hier moeten we zuinig mee omgaan vindt de
VVD. Daarnaast is het slopen van oude en onrendabele bedrijfsgebouwen belangrijk
zodat nieuwe bedrijven zich hier kunnen vestigen.
Wel blijft het belangrijk dat we als Etten-Leur blijven lobbyen voor meer ruimte en
kansen als daar vraag naar is. De VVD ziet graag dat hoogwaardige industrie op de
bedrijventerreinen worden gevestigd. Etten-Leur heeft een sterke lokale economie
die we moeten koesteren en waar we trots op mogen zijn.
Etten-Leur is goed gelegen in de regio tussen Breda, Roosendaal en Moerdijk in.
Hier moeten we van kunnen profiteren. De VVD ziet daarom samenwerking met
andere gemeenten als een goede zaak. Bedrijven die zich in West-Brabant willen
vestigen hebben met REWIN een eerste aanspreekpunt in de regio. Door als
gemeenten meer in te zetten op gezamenlijk accountmanagement van bedrijven
kunnen we onze bedrijven nog beter bedienen. De VVD is er voorstander van dat de
juiste bedrijven zich op de juiste plek vestigen. Door als regio hierop samen te
werken kunnen we meer bereiken voor iedere gemeente en de bedrijven optimaal
bedienen. Hiermee wordt onze lokale en regionale economie optimaal bediend.
De openingstijden van supermarkten zijn de afgelopen jaren al verruimd. Op zondag
mogen supermarkten nu tussen 10.00 uur en 19.00 uur open. Wat de VVD betreft
mag dit nog verder worden verruimd. Als ondernemers dit graag willen, moeten zijn
die mogelijkheid hebben. Keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers, dat is waar
de VVD voor staat!
De winkelleegstand in het centrum moet worden teruggedrongen. De VVD wil dat
Etten-Leur weer het beste Winkelcentrum van Nederland wordt. Daarom pleiten wij
voor een actieplan, samen met ondernemers en de vastgoedeigenaren om nieuwe
winkels aan te trekken en een bruisend centrum te creëren. Onderdeel van dit
actieplan kan zijn om op koopzondagen het eerste uur gratis te parkeren. Daarbij
moet wel worden bekeken wat de kosten hiervan zijn.
Naast winkels heeft Etten-Leur ook een breed aanbod aan aantrekkelijke horeca.
Hier is de VVD trots op! Uitgaan en recreatie moet wel aantrekkelijk en veilig blijven.
3. Ondernemers
De gemeente moet de contacten met onze ondernemersverenigingen zoals
Industriële Kring Etten-Leur (IKE), MKB Etten-Leur en DOEN intensiveren en
regelmatig in gesprek gaan over hun wensen en zorgen. Zij zijn de banenmotor van
de gemeente en de regio en zijn het meest gediend bij een overheid die geen
overbodige regels oplegt. Ook kan worden gewezen op het streven van de overheid
om 30% van de topfuncties van organisaties in te vullen door vrouwen.
Vergunningtrajecten moeten transparant en zo kort mogelijk zijn. Het gebruik van de
digitale Berichtenbox voor Bedrijven kan helpen bij het versnellen van
vergunningsaanvragen. Deze moet actief worden gepromoot en gebruikt. De
gemeente moet het principe hanteren van “ high trust, high penalty.” Er moet meer
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vertrouwen zijn in de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Ondernemers die
laten zien dat ze zich aan de regels houden moeten het vertrouwen krijgen door
minder handhaving. Maar als er bij controle wel iets fout is, moet hier ook hard tegen
worden opgetreden. De inzet die wordt bespaard door minder controle dient te
worden ingezet op die plekken waar het wel echt nodig is.
De laatst jaren is meer aandacht gekomen voor duurzaamheid. Dit vindt de VVD een
goede zaak. Wel moeten we als gemeente goed in onze rol blijven. De gemeente is
niet de aangewezen partij om duurzaamheid te stimuleren met subsidies. De VVD
ziet duurzaamheid als een kans voor innovatieve ontwikkelingen en het verhogen
van het economisch rendement. Stimulering van duurzaamheid door de gemeente
moet daarom worden gestimuleerd door minder regels op te leggen en eenvoudigere
procedures in te stellen.
De VVD ziet graag meer mogelijkheden voor lokale ondernemers bij
aanbestedingen. Dit kan door het verhogen van de drempel waaronder onderhands
kan worden aanbesteed en de verplichting om bij meervoudig onderhandse
aanbesteding een keuze te maken voor tenminste een lokale ondernemer indien
beschikbaar en geschikt.
4. Samenwerking gemeente met onderwijs en bedrijfsleven
De gemeente moet samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. De
komende jaren staan we voor een grote uitdaging om vacatures in belangrijke
sectoren als logistiek, techniek en de bouw goed in te vullen met goed opgeleid
personeel. De arbeidsmarkt is een regionale markt waarbij we moeten samenwerken
met andere gemeenten en onderwijsinstellingen. Onderwijs moet goed aansluiten op
de wensen van het bedrijfsleven. De gemeente kan het initiatief nemen voor overleg
tussen scholen en ondernemers als dit nodig is.
5. Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten worden met name ingezet op ongeschoolde seizoensarbeid of zijn
(technisch) specialisten waar we onvoldoende aanbod voor hebben in eigen land.
Daarnaast zien we de laatste jaren dat ook in de logistiek (distributiecentra) en
transport gebruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten. Alle arbeidsmigranten dienen
fatsoenlijk te worden gehuisvest. Een regionale aanpak is hierbij noodzakelijk.
Spreiding en kleinschalige opvang is wat de VVD graag ziet.
6. Agrarische sector
Etten-Leur heeft altijd een agrarische sector gehad waar we aandacht voor moeten
hebben. Innovatie in de agrarische sector moeten we als overheid stimuleren. Dit
betekent dat we geen onnodige regels opleggen. Er zijn al meer dan genoeg regels
waar ze zich aan moeten houden. Ze moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen
ondernemen.
De VVD vraagt aandacht om de leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB). We zien dat deze vrij is gekomen en de komende jaren wordt dit wellicht nog
meer. Dit zijn over het algemeen grote gebouwen die leeg komen te staan. Dit biedt
kansen, maar ook bedreigingen. De gemeente moet nadenken over mogelijkheden
om hier een goede invulling aan te geven. De VVD wil voorkomen dat in het
buitengebied gelegenheid ontstaat voor criminaliteit (denk aan wietkwekers en
andere (drugs)overlast). Dit kan door hier samen met eigenaren actief op zoek te
gaan naar een nieuwe invulling voor deze panden en gebieden.
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7. Overbodige regels
Etten-Leur heeft de afgelopen jaren al veel overbodige regels geschrapt, bijvoorbeeld
door het vereenvoudigen van de APV. Wat de VVD betreft mag dit nog meer en wij
zouden graag een regelarme gemeente geworden. Dit betekent dat we kritisch
blijven kijken naar onze vergunningen. Ook blijven wij pleiten voor het afschaffen van
de welstandscommissie.
De afgelopen jaren zien we dat evenementen en ondernemers nog steeds worden
lastig gevallen met overbodige en extra regelgeving die hen beperkt in hun vrijheid.
Dit mag niet meer voorkomen wat ons betreft.
Wat de VVD betreft is het simpel: Wettelijke regels dienen te worden gehandhaafd,
maar als gemeente moeten we niet meer regels er zelf bij bedenken. Daarbij geldt
als ook het uitgangspunt dat de veiligheid voorop moet staan. Dus als er een
vergunning wordt aangevraagd, moet er alleen worden gekeken naar de landelijk
geldende wettelijke regels. Regels die we als gemeente extra opleggen moeten tot
een minimum worden beperkt en de veiligheid dienen.
Tot slot
Wij hopen dat onze uitgangspunten en dit verkiezingsprogramma aansluit bij uw
wensen voor Etten-Leur. Om dit programma uit te kunnen voeren is uw steun
onontbeerlijk. Stem dus 21 maart 2018 op 1 van de kandidaten van de VVD EttenLeur. Mochten er nog onderwerpen zijn die u niet of onvoldoende terugvindt in dit
verkiezingsprogramma, spreek dan onze raadsleden of kandidaat raadsleden aan.
Ook als u andere vragen of opmerkingen heeft, dan horen we dat graag!
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