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Extra LedenNieuwsBrief februari 2023 (03) 

Beste leden               Onderteken de Petitie!! 

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief waarin we extra aandacht besteden aan het in eigendom houden 

van het Oude Raadhuis voor onze gemeenschap. U kunt op verschillende manieren een akkoord 

geven voor onze PETITIE die gaat voor het behoud ervan. (zie pagina 3 en 4) 

 

Genealogie avond 1 maart (Jos Hendrickx)   HeemHuis 
Op 1 maart om 19.30 uur is de volgende genealogieavond in ons HeemHuis Burchtplein 84.  
Tijdens deze avond willen we U een kijkje geven in wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer u 
onderzoek wilt doen naar het militaire verleden van uw voorouders. Gratis entree. 
 

Archeologisch veldonderzoek (Ton van den Wijngaart) Heem-EL 

Een uitgebreid verslag van het archeologisch veldonderzoek  naar “De verdwenen Nieuwe Sluis” in de 
Zwartenbergse polder treft u binnenkort in onze Heem-EL die in maart verschijnt.  
Vanwege een websitestoring hebben we nog niet de foto’s van het onderzoek en de sluis op onze website 
kunnen plaatsen. 

Heemavond. (Wil Borm)      3 maart De Linde 

Thema ‘Nederland en het water’ en  
   ‘Richting kiezen voor een klimaatbestendigheid’  
Nederland veranderde onder invloed van de rivieren, de zee en de mens.  
Vervolgens laten ook de gevolgen van klimaatverandering zich gelden.   
Wil Borm neemt u mee  vanaf het ontstaan van Nederland, via de invloed van zo’n tweeduizend 
jaar exploitatie tot de oorzaken van de klimaatverandering. Vervolgens zal hij aangeven welke 
gevolgen van klimaatverandering we moeten trotseren en hoe we kunnen komen tot een 
acceptabele en evenwichtige hoofdstrategie voor een duurzaam Nederland. 
 
Zoetwatertekorten, extreme rivierafvoeren en zeespiegelstijging staan de laatste jaren volop in de 
belangstelling. Tal van publicaties, zowel wetenschappelijke bevindingen als journalistieke 
rampreportages, passeerden de afgelopen jaren de revue. Door mediaseries als ‘Als de dijken 
breken’, ‘Na ons de zondvloed’ , ‘De stand van ons water’ en  ‘Hoog Water’ was er  de afgelopen 
jaren sprake van een brede bewustwording en erkenning van de klimaatproblematiek. 
 
De laatste jaren spelen vooral extreme droogte en verzilting. Toch hebben we jaarlijks een neerslagoverschot 
en daar komen nog eens de rivierafvoeren bij. We komen alleen tekort omdat we zelf het meeste water snel 
afvoeren en we vrijwel al het rivierwater ons land ongebruikt laten passeren. 
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Foto: Cor Huijgens 

Een herijking van de landelijke zoetwaterverdeling is dan ook gewenst. We zullen daarbij zowel 
heftige regenval als extreme droogte, zeespiegelstijging en verzilting het hoofd moeten bieden. 

Het voorbereidend proces naar duurzame waterveiligheid en zoetwatervoorziening geeft in de 
komende jaren gestalte aan een langetermijnvisie van het Deltaprogramma en een aansluitende 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI).  
 
Wil Borm geeft  in zijn lezing vooral een beeld van het voortdurend veranderende zuidwesten van 
Nederland en de noodzakelijke maatregelen voor klimaatbestendigheid voor deze regio. Dit in 
samenhang met een nationale en West-Europese langetermijnvisie.  
Als deelnemer aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is hij van mening dat er een gat 
geslagen dient  te worden in het bolwerk van de veel te complexe regelgeving op het gebied van 
ruimtelijke ordening, om ruimte te maken voor een landelijk masterplan voor het Nederland van de 
toekomst.  Nood breekt wet ! Tal van bestaande visies en uitvoeringsprogramma’s zullen aangepast 
of heroverwogen moeten worden. 
Dit om sturing te kunnen geven aan de grootste opgaven waar ons land voor staat. 
We mogen de in eeuwen opgebouwde 'watermachine Nederland' niet verder 
aantasten en ondermijnen. Met een langetermijnvisie en een gedegen uitvoeringsplan kan 
Nederland juist haar complexe watersysteem, dat nu zijn grenzen bereikt, zodanig beschermen dat 
het nog eeuwenlang kan functioneren. 
 
De lezing wordt gehouden op vrijdag 3 maart in De Linde, aan de Lambertusstraat, parkeren aan de 

Wipakker. Aanvang 19.30 uur. Gratis entree! Zaal open om 19.00 uur. 

 

Algemene Ledenvergadering op 9 maart in De Linde! 
 

Heeft u nog informatie voor onze ledennieuwsbrief of andere zaken van onze Heemkundekring? 

Mail deze naar prcommunicatie@janutenhoute.nl 

 

Lees onze petitie en laat ook uw stem horen!  
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Ons Oude Raadhuis / Voormalige Raadhuis mag niet verkocht worden! 
 

In de vergadering van 20 december 2021 heeft een meerderheid van de Raad ingestemd met de verkoop van 
het Oude Raadhuis met kapel, tesamen met de VanGoghKerk en de kosterswoning. 
Zij verwachten dat hierdoor de kans op verkoop van de VanGoghKerk en de te verwachten inkomsten 
hiermee worden vergroot. Een centenkwestie dus!  
Of komt dat omdat, zoals onlangs in een artikel in BNDeStem al werd geopperd, er zo weinig historisch besef 
is in dit land en bij de gemeenteraad van Etten-Leur? 
 
Deze onvoorziene motie stond indertijd niet op de agenda van de gemeenteraad. Ook is hierover door 
raadsleden en college nooit enig overleg geweest met onze Heemkundekring.  
Pas bij het inrichten van de Selectieprocedure voor de verkoop is de werkgroep cultuurhistorisch onroerend 
erfgoed van onze Heemkundekring om advies gevraagd voor welke monumentale en cultuurhistorische 
onderdelen in de gebouwen behouden moeten blijven. 
 
Omdat er sprake is van Rijksmonumenten mogen er aan de buitenkant van de bestaande gebouwen geen 
wijzigingen worden aangebracht. De gemeenteraad heeft dat ook in haar motie aangegeven. 
Wij hebben hierover advies gevraagd bij de Erfgoedvereniging Heemschut, het CuypersGenootschap en de 
vastgoedorganisaties Monumentenbezit en BOEi.  
Alle deskundige partijen gaven aan dat ook het gedeelte dat indertijd in de Bossche School architectuur door 
architectenbureau Koldeweij is ontworpen en gebouwd, juridisch en monumentaal onderdeel is van het 
Rijksmonument en niet zomaar gesloopt mag worden.  
 
Het Raadhuis is eigendom van de inwoners van Etten-Leur. Niet het eigendom van de Raad om er mee te 
doen wat ze willen. Wij zijn dan ook van mening dat het Oude Raadhuis dat van oudsher de representatie 
van het Gemeentebestuur en centraal punt voor de Gemeenschap is, op deze prominente plek aan de 
historische markt met Moeierboom. Het is als zowel materieel als immaterieel erfgoed onlosmakelijk 
verbonden aan de burgers van Etten-Leur, die juist voor hen belangrijke gebeurtenissen graag in en nabij het 
Raadhuis zouden zien plaatshebben. Het Oude Raadhuis mag daarom nooit verkocht worden en moet 
eigendom blijven van onze gemeenschap 
 
Op welk bordes worden voortaan belangrijke gasten onthaald, als Koning / Koningin, Ministers, onze nieuwe 
Burgemeester, Sinterklaas en Prins Carnaval? Er is helemaal geen alternatief, want dit is hiervoor al 
eeuwenlang dé plek. Het unieke beeldbepalende Oude Raadhuis is de historische plek waar eeuwenlang de 
geschiedenis van Etten en Leur is bepaald en gemaakt! 
 
Onze Heemkundekring is dan ook van mening dat het Oude Raadhuis niet in de verkoop mag gaan als 
‘overbodig’ gemeentelijk vastgoed. 
 
Wij zijn door diverse plaatselijke organisaties maar ook inwoners van onze gemeente benaderd omdat zij het 
oneens zijn met de voorgenomen verkoop van met name het Oude Raadhuis. 
Opvallend is dat deze mensen vrede hebben met de verkoop van de VanGoghKerk maar het helemaal niet 
eens zijn met de verkoop van HET culturele materiele en immateriële erfgoed van onze gemeenschap: Het 
Oude Raadhuis dan wel Voormalige Raadhuis. 
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Wij en onze adviseurs zijn van mening dat juist dit gemeenschappelijke cultuurhistorische erfgoed in 
eigendom van onze gemeente moet blijven en beschikbaar voor plaatselijk gemeentelijk gebruik. 
In andere gemeenten in ons West Brabant heeft men ook eerder dit soort initiatieven voor verkoop 
genomen. Echter aldaar, zoals in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, kwam men op tijd tot inzicht dat 
een zo’n karakteristiek en cultuurhistorisch gebouw juist beschikbaar moest blijven voor de plaatselijke 
gemeenschap 
 

PETITIE         STEM!!! Tot 9 maart 
Raadhuis “overbodig” gemeentelijk vastgoed?? 

                            
De gemeenteraad van Etten-Leur is van mening dat het oude Raadhuis, een rijksmonument, ‘overbodig’ 
vastgoed is voor onze gemeente en gemeenschap en wil het daarom verkopen!                  

De Heemkundekring Jan uten 
Houte deelt deze mening niet.  
Wij zijn van mening dat het Oude 
Raadhuis, van oudsher de 
representatie van het 
Gemeentebestuur en centraal 
punt voor de Gemeenschap, op 
deze prominente plek aan de 
historische markt met 
Moeierboom, nooit verkocht mag 
worden.  
 
Het is als zowel materieel als 
immaterieel erfgoed 
onlosmakelijk verbonden aan de 
burgers van Etten-Leur, die juist 
voor hen belangrijke 
gebeurtenissen graag in en nabij 
het Raadhuis plaats zouden zien 
hebben.  
Bovendien herbergt het oude 
Raadhuis o.a. vele 
cultuurhistorische voorwerpen en 
de kerststal. De Heemkundekring 
wil dat dit zo blijft.  

  Het Oude Raadhuis, gebouwd in 1776. 
                     Al bijna 250 jaar hart van onze gemeenschap!  
 

Bent u ook tegen deze verkoop? Met het tekenen van deze petitie ondersteunt u de zienswijze van de 
Heemkundekring en krijgt het Oude Raadhuis de kans voor een mooi toepasselijk tweede leven.  

http://www.petitie24.nl/petitie/4674/raadhuis-“overbodig”-gemeentelijk-vastgoed- 

U kunt ook tot 9 maart 2023 schriftelijk stemmen voor behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed via de 
formulieren die u vanaf maandag kunt vinden in de buurthuizen, het HeemHuis, het HavenHuis, het 
Winkelcentrum, de Nobelaer en het Turfschip.  
 
Ook kunt U deze petitie ondersteunen door te mailen naar prcommunicatie@janutenhoute.nl met 
vermelding van uw naam en emailadres en verklaring dat u de petitie ondersteunt. 
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