
 

 

 

 

Reactie op de Programmabegroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2020. 

Handhavingsplan (19) 

De Volkspartij stemt noodgedwongen in met de thans lopende pilot om de BOA-pool in te richten en 

meer samen te werken met de omliggende gemeenten. Beter zou het zijn om niet de lager opgeleide 

BOA’s het toezicht in de openbare ruimte te laten verzorgen, maar dit te laten uitvoeren door de 

politie. Wij hebben ook veel waardering voor de buurtserviceteams, maar vragen het college er op 

toe te zien, dat de kwaliteit niet ten koste gaat van een structureel te kort aan politie als gevolg van 

verkeerd en kortzichtig rijksbeleid. 

Mondriaan en Dutch design (31) 

Het ontgaat ons wat de relatie is tussen Mondriaan en Dutch desing en de gemeente Steenbergen. 

Wij vrezen het doorsluizen van geld van de Steenbergse belastingbetaler naar andere projecten 

buiten onze gemeente waar wij geen belang bij hebben. Is het college bereid hier sterk op te letten 

en alleen in te stappen in projecten waar we in onze gemeente iets mee en aan hebben? 

Landschap van Allure/ Westbrabantse waterlinie. (57-59) 

Is het college bereid om voordat invulling wordt gegeven aan de diverse projecten deze vooraf voor 

te leggen aan de raad, al is het alleen maar ter informatie, alvorens besluiten worden genomen. Is 

het college bereid ook andere kunstenaars en architecten te laten meedingen dan het Bergse 

architectenbureau dat kritiekloos haar gang kan gaan. Is het college met ons van mening dat een 

uitkijktoren op Fort Henricus afbreuk doet aan de openheid van het landschap? Gelijk als de 

argumenten welke werden gebruikt bij de aanleg van het aquaduct en daarmee bereid dit obstakel in 

het landschap te laten vervallen?  

Een compliment voor de langzaam verkeersroute en fietsroutes. 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 (57 en 79) 

Het inzamelen van vet gebeurt in Dinteloord op ideële gronden al door de Stichting Dintelkat. Als dit 

ook door de scholen gaat gebeuren verliest deze goede-doelen stichting een belangrijke bron van 

inkomsten. Bent u bereid het inzamelen van vet zolang dit wordt uitgevoerd door genoemde 

stichting niet te laten verzorgen in Dinteloord door de scholen? Indien u dat niet kunt of wilt 

toezeggen bent u dan bereid de Stichting Dintelkat financieel te compenseren? 



Bij de uitvoering van de motie Dorpsmolen verzoekt de Volkspartij om als uitgangspunt te nemen dat 

geen extra turbines worden gebouwd, alleen rekeninghoudend met de Durzaamheidsnota 2012-

2020. Is het college het met ons eens dat deze nota nog steeds het enige document is waarop het 

beleid wordt gemaakt? 

De inzameling van plastic afval leidt niet tot het gewenste resultaat. Stoppen is beter dan doorgaan; 

terwijl landelijk beter een statiegeldsysteem kan worden ingevoerd. Dit is geen verzinsel van de 

Volkspartij maar de opvatting uit onverdachte hoek van Recyclingnetwerk, een coalitie van (milieu)-

organisaties (bijlage bij gevoegd.) Het project Plastic Heroes is mislukt. Is het college bereid om 

deelname aan dit dure project te heroverwegen? 

Is het gerucht correct dat het college overweegt de grijze afvalcontainer in te gaan zetten voor het 

verzamelen van plastic afval en zo toe te werken naar een haal-systeem? 

Parkeerterrein Visserstraat 

Slechts om politieke motieven is de parkeergelegenheid op de Markt in Steenbergen, die er toe bij 

droeg dat het centrum levendig en aantrekkelijk voor consumenten was, afgesloten. De Markt doet 

daardoor doods en onaantrekkelijk aan. Wij gaan er echter van uit dat dit college niet van plan is dit 

te wijzigen, daar voor zijn eerst de verkiezingen van 2018 nodig. Is het college het daarmee eens? 

Gevolg hiervan  is de afname van parkeerplaatsen in het centrum. U stelt voor dure bouwgrond in de 

Visserstraat te gebruiken als parkeergrond. De woningmarkt trekt aan, waarom gaat het college niet 

over tot het opnieuw uitgeven van deze grond. Dat de oorspronkelijke aannemer failliet ging mag 

toch geen reden zijn de mogelijkheden van woningbouw in het centrum te blokkeren? Is het college 

niet van mening dat dit een unieke plaats is voor de bouw van betaalbare starterwoningen? 

Hondenbelasting (85)  

In 2018, na de verkiezingen voor de gemeenteraad, zal de fractie van de Volkspartij voorstellen doen 

tot geleidelijke en getrapte afschaffing van de willekeurige hondenbelasting. Is het college bereid 

hierop reeds een voorschot te nemen in de meerjarenraming? 

Kunst in de openbare ruimte. 

De Suikerunie zou voornemens zijn een forse financiële bijdrage te leveren aan een kunstwerk in de 

vorm van een suikerbiet. Is het college hiermee bekend? Vooropgesteld dat deze wordt geplaatst  in 

Dinteloord in de gemeente Steenbergen, heeft de fractie van de Volkspartij een amendement voor 

gesteld om dit mede te realiseren. Echter niet alleen voor het dorp Dinteloord maar aan alle 

dorpsraden en de stadsraad om een kunst voorwerp in de kernen mogelijk te maken. 

Steenbergen, 3 november 2015 

Fractie Volkspartij. 


