
Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen 2019-2020: 23 maart 2021 
 
Aanwezig bestuur: Peter Elbers, Luc Löverink, Sil Ketelaar en Annette Smits 
Aanwezig aantal leden: 15 
Afmeldingen: geen 
Op uitnodiging aanwezig: Sonja Vink Gebiedsmakelaar 
 
 

1. Opening  
Peter heet iedereen van harte welkom. Vanwege de huidige omstandigheden is deze 
vergadering via Teams, ieder vanaf zijn of haar eigen huis. De vergadering wordt 
opgenomen om achteraf notulen te kunnen maken. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen afmeldingen. Er stond een foutje in de uitnodiging; punt 3 moet zijn: 
Notulen Jaarvergadering over 2018. 

3. Notulen jaarvergadering 2018  
Geen opmerkingen, Annette bedankt voor het opstellen. 

4. Jaarverslag secretaris - een filmpje gemaakt door Annette 
Geen opmerkingen 

5. Jaarverslag penningmeester  
Luc ligt het financieel jaarverslag toe. 

6. Verslag kascommissie (Henk Tiemessen en Henk Ruessink) 
Bij Luc op bezoek geweest. Alles was keurig in orde, de kascontrole heeft voor 
accoord getekend. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
Henk Ruessink is aftredend. René Vriezen en Tonnie Bus zijn volgend jaar nieuwe 
kascommissie. Chris van Uffelen Bal wordt reservelid. 

8. Bestuursverkiezing  
Peter Elbers en Annette Smits zijn aftredend en herkiesbaar. Voorstel nieuwe 
bestuursleden: Sil Ketelaar. Er zijn geen tegenkandidaten. 

9. Contributie  
Voorstel: contributie blijft hetzelfde als vorig jaar € 5,- 

10. Actuele zaken / lopende projecten;  
Etten 2025: We zijn betrokken geweest bij de mogelijkheid om van Köster een 
dorpshuis te maken. Dit is helaas niet gelukt. Nu zijn we betrokken om een nieuwe 
school/dorpshuis te realiseren. 
Ommetje: Er is gemaaid op verschillende plekken, er worden hekken gezet bij de 
IJssel tegen schapenpoep op het pad. 
Digitale Treffer: Maillijst is opgezet om mensen op de hoogte te houden van berichten 
rondom Dorpsbelangen. 
Zonneparken: Gemeente wil 2 tranches van 30 ha zonneparken binnen de gemeente. 
Eerste tranche is al gepland: in Etten 6 ha aan de Zeddamseweg. Gemeente is nu 
bezig met de tweede tranche: alle aanvragen komen nu binnen bij de Gemeente ter 
beoordeling. Als Dorpsbelangen houden we ons op de hoogte van alle plannen en 
kijken of we samen kunnen optrekken met diverse partijen (omwonenden, 
buurtverenigingen, actiecomités). 
Woningbouw: Woningbouwonderzoek is afgerond. Er is veel gaande rondom dit 
onderwerp. Wij hebben gesproken met alle partijen. We doen ons best om te zorgen 
of er woningbouw komt, willen onderzoeken of we een voorkeur kunnen krijgen voor 
woningen voor Ettenaren.  

11. Rondvraag  
Barry Kock: Woonwensenonderzoek: heeft Dorpsbelangen aangegeven dat er 
voornamelijk gebouwd moet worden voor Ettenaren? We hebben dit aangegeven, 
maar de gemeente geeft aan dat dit juridisch lastig is. Dit blijft onze aandacht 



houden. Barry geeft aan dat de behoefte aan woningen in de Gemeente groot wordt 
in de komende jaren. Hij geeft zijn zorgen over de zonneparken aan. 
Henk Ruessink: Bouwen voor de bewoners Etten; volgens Henk is de politiek aan 
zet; stel voorwaarden om dit mogelijk te maken. 
Toon Helmes: Bevrijdingherdenking volgende week woensdag wordt heel sober, 
kransen worden wel gelegd door Dorpsbelangen, Molenstichting, Gemeente en 
Mannenkoor. Branch 005 en Branch 0013 zijn aanwezig. Oproep om de Canadese 
vlaggen uit te hangen. 
Judith ter Voert: Vanuit buurtschap Rafelder; zij maken zich ernstig zorgen hierover 
en gaan hun bezwaren kenbaar maken bij de Gemeente. Hoe kijkt Dorpsbelangen 
tegen deze plannen? Peter antwoord dat wij tegen grootschalige zonneparken zijn. 
Dit is ook aan de Gemeente en de projectontwikkelaar gemeld. Judith vraagt of we 
samen een geluid kunnen geven naar de gemeente. Dit gaan we oppakken. Judith 
vraagt hoe we staan tegenover participatie? Wij hebben hiervoor aanbiedingen 
gekregen. Eerste tranche krijgen we financiële middelen voor de gemeenschap. Voor 
de huidige aanvragen hebben wij nog geen toezeggingen gedaan omdat we eerst 
willen afwachten. 
Dennis Roes: Moeten alle 4 de bouwplannen tegelijk doorgaan of kan er nog een 
bouwplan vervallen? Hebben we het niet specifiek over gehad, naar ons idee zou het 
kunnen dat er nog een of twee af kunnen vallen. 
 
De vergadering wordt afgesloten. Bedankt voor jullie aandacht.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


