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Extra LedenNieuwsBrief februari 2023 (04) 

Beste leden               Kom naar onze ALV!! 

Hierbij toch nog een extra nieuwsbrief waarin we opnieuw even onze komende activiteiten 

toelichten, de agenda van onze Algemene Leden Vergadering hebben bijgesloten, en nog een keer 

aandacht vragen voor het ondertekenen van de petitie voor het behoud van het Oude Raadhuis 

voor onze gemeenschap. 

 

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. 
 

Heemavond. (Wil Borm)      3 maart De Linde 

Thema ‘Nederland en het water’ en  
   ‘Richting kiezen voor een klimaatbestendigheid’  
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!    9 maart De Linde 

Onze voorjaars Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in De Linde op 

donderdag 9 maart en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Het is de bedoeling dat we onze najaarsvergadering voortaan smiddags houden. 

De agenda van de ALV en het verslag van de najaarsvergadering 2022 treft u als 

bijlagen aan. 
 

Overleg Gemeenteraad over verkoop Oude Raadhuis, 

VanGoghKerk en andere gebouwen.  27 februari BVC 
Maandagavond 27 februari heeft onze werkgroep Materieel Onroerend Erfgoed en ons Bestuur   

een bijpraatsessie met een delegatie van de Gemeenteraad over het voornemen van de Raad om    

de bovengenoemde bijzondere cultuurhistorische gebouwen te verkopen en te onttrekken aan      

de gemeenschap van onze gemeente Etten-Leur!   
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Laat ook uw stem horen! 
 

Ons Oude Raadhuis / Voormalige Raadhuis mag niet verkocht worden! 
 

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 op www.petitie24.nl 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 nog  kunt vinden in de buurthuizen  en ons HeemHuis/ExpoRuimte 
 
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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Uitnodiging en agenda 37e Algemene Ledenvergadering 

Beste leden, 

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering en de aansluitende 
vertelling op donderdag 9 maart 2023 in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 te Etten-Leur.  
Wij beginnen om 19.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur.  
Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Wipakker naast de Brandweerkazerne. 
 
Als bijlage is het verslag van de ALV op 24-11–2022 toegevoegd. 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter Piet Paantjens 

a. Informatie over de te behandelen onderwerpen 

b. Vaststelling van de agenda 

c. Familie-omstandigheden  

2. Goedkeuring notulen ALV 24 11–2022, secretaris Wim Buijs 

3. Punten voor de rondvraag 

4. Financiën, toegelicht door de penningmeester Anton van Dorst 

a. Financieel verslag boekjaar 2022 

b. Verslag kascommissie mevrouw Aalbörg en meneer Vermunt 

c. Vaststelling jaarrekening en decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid 

d. Benoeming nieuwe kascommissie 2023 

5. Informatie over Petitie “Raadhuis overbodig gemeentelijke vastgoed.”  Neeeeen!!! 

6. Bestuurszaken 

a.   Het bestuur heeft geluisterd naar de vrijwilligers Wim Buijs 

b. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor o.a. het Secretariaat en ICT. 

(Heeft u andere bestuurlijke kwaliteiten dan gaan wij ook graag met u in gesprek.) 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 4 maart a.s. bij secretaris@janutenhoute.nl 

c. Overdracht voorzittershamer. 

7. Rondvraag 

 

Omstreeks 20.30 uur pauze – hervatting om 21.00 uur 

 

 21.00 uur  Vertelling over de werkgroep Straatnaam-advisering en het plan 

      Hoge  Haansberg door Maarten Bicknese. 
 

Bijlage verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2022. 
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