
Geachte Burgemeester, leden van de raad. 

Ik sta hier niet alleen, meer dan duizend mensen tekenden de petitie  in steenbergen, die u 

aangeboden is door de griffier. Het merendeel afkomstig uit Steenbergen. Voor open polder en 

natuurbehoud, tegen nog meer kassen en voor het behoud van een groene buffer zone om de stad. 

Het kan namelijk het zo zijn dat  lust voor enkelen  last voor velen moet brengen! 

Tijdens de vergadering van de initiatiefnemers die ik zelf heb bijgewoond gaven ze eigenlijk zelf al het 

antwoord over de indeling van het gebied. Ze hadden het over, dat het uitkopen van huizen in dit 

geval zinloos zal zijn. Dit Aangezien er teveel “burgerwoningen” staan en het project zou daarmee te 

duur worden.  

Dus recht langs de woningen bouwen is de enige optie!  

Zou dit probleem aangekaart worden door de gemeente, dan zou dit opgelost worden door een 

groenstrookje te plaatsen tussen de kassen en de woningen, zodat ze de gemeente tevreden konden 

stellen.  

In mijn optiek zeg je dan eigenlijk “Hier bouwen kan echt niet!” Hier zijn te veel woningen en hier 

wordt het woongenot van burgers vernietigd, maar als we dit in goede banen kunnen leiden door 

veel te lobbyen op de juiste plek. Dan kunnen we het er wel doorheen drukken!” 

Met geld verdienen is niets mis, maar op deze wijze is het ongehoord. Met enkel oog op puur gewin 

en geen enkele gedachte aan de burgers. Hoe kan het zijn dat het leven en woongenot van uw 

burgers in het gevaar komt, door een lobby die geen enkel andere drive heeft dan geld verdienen 

over de rug van anderen. 

Wij zijn dan ook als groep opgestaan. Dan praten we niet enkel alleen over de directe omwonenden, 

maar ook over mensen uit het centrum steenbergen, Dinteloord en buitengebied. Uit alle lagen van 

de bevolking. Dat geeft al aan dat de bezorgdheid door heel de gemeente een breed draagvlak heeft.  

Wij zijn de laatste anderhalve maand door bijna heel de gemeente steenbergen getoerd om te 

flyeren en mensen te informeren omtrent het onderwerp kassen in onze gemeente. Mensen horen 

dat er in heel Steenbergen nog meer initiatieven voor kassen op duiken. Dat terwijl het gigantische 

AFC het landschap dicteert als je vanuit het noorden aanrijdt. En vanuit de andere kant 

deWestlandse kassen op je af komen.  

Hoelang nog voor heel Steenbergen enkel en alleen kassen is?  

We kunnen stellig zeggen dat iedereen die we gesproken hebben onze bezorgdheid deelt. Sommigen 

zijn zelfs zo bang. Ze verkopen liever nu hun huis en vertrekken uit de gemeente steenbergen, omdat 

ze bang zijn totaal ingesloten te worden in een soort van tweede Westland. Het is dan ook niet 

verbazend dat wij regelmatig de term “genoeg is genoeg” voorbij horen komen. Mensen snappen 

gewoonweg niet meer waarom er nog meer kassen moeten komen. Onbegrijpelijk…..   

Wat misschien nog wel zorgwekkender is, dat we nu op het punt zijn gekomen dat we de entree van 

de stad, de daadwerkelijke groene bufferzone van onze eigen mooie Steenbergen geheel vol willen 

bouwen. Een totale vernietiging van een groene zone die een stad siert en leefbaarheid verhoogt. En 

Waarom? Voor een zogenaamd economisch belang? U weet immers allen dat glastuinbouw 

vrijgesteld is van OZB en daarmee nauwelijks economische bijdrage levert aan de gemeente.  

Om deze reden zijn wij als actiegroep zijn opgestaan! Om de bezorgdheid en ongenoegen van ons, de 

inwoners van Steenbergen een stem te geven en die aan u, onze raadsleden te laten horen. Om aan 

u allen te vragen: luister alstublieft naar uw burgers. Behoud open polders, behoud wandel en 



recreatiegebieden, behoud het woongenot, bescherm onze natuur, bescherm ons mooie 

Steenbergen,  

en houd haar in ere. 

Wij vragen u dan ook mee te stemmen met de motie die vandaag ingediend is. Niet alleen om het 

gebied tussen de Westlandse langeweg, Ligneweg, Aanwas en Drielindekensweg te beschermen. 

Maar ook om een duidelijk signaal af te geven naar alle toekomstige “cowboyprojectontwikkelaars” 

die enkel en alleen op geld uit zijn. Om ze te weren uit onze mooie gemeente. Sommige van u 

zeggen, dat de huidige structuurvisie geen enkele juridische afdwingbaarheid heeft, echter het 

dicteert de richting die de gemeente op pretendeert te gaan. 

Het aanhouden van een in structuurvisie die achterhaald is of niet meer van belang is. Leest als een 

uitnodiging van de gemeente voor ontwikkelaars. Zonder dat de gemeente ook daadwerkelijk het 

feestje wil geven. Het zorgt enkel voor onrust, bezorgdheid en slapeloze nachten voor de burgers van 

Steenbergen. Het is juist nu, in deze regeerperiode, met het komen van het nieuwe omgevingsplan 

dat we deze verouderdere visie kunnen aanpassen.  

 

Wij Actiegroep Steenbergen, omwonden en burgers van Steenbergen vragen u dan ook met klem, 

stem mee met de motie en geeft rust aan uw burgers. 

Dank u wel 


