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OpeningOpeningOpeningOpening        
De opening wordt verzorgt door de voorzitter van de beeldvormende 
vergadering, de heer van Pelt. Hierna zal de gesprekleider van de avond 
de heer Peter van der Geer het woord nemen en Wethouder economische 
zaken en innovatie, Vincent van den Bosch de mogelijkheid geven de 
aftrap te doen. Hierna wordt kort het doel en het programma van de avond 
doorgenomen. 
    
Marketing en promotieMarketing en promotieMarketing en promotieMarketing en promotie    
Vraagstelling: Met welk doel en voor wie moeten we de promotie van 
gemeente Steenbergen inzetten? 
Om als gemeente jezelf te promoten en een goede marketing strategie op 
te maken moeten er keuzes gemaakt worden. Met welk doel of thema 
moeten we de promotie van de gemeente inzetten? En op wie moeten we 
ons richten? Wanneer zetten wij onze promotieactiviteiten in? Wanneer 
een verhaal te vertellen is of wanneer er een verhaal aankomt? En als 
laatste hoe gaan we dit doen?  
 
Specialist: Berry van Nes, Super Rebel 
 
Regionale samenwerkingRegionale samenwerkingRegionale samenwerkingRegionale samenwerking        
Vraagstelling: Op welke manier kunnen ondernemers en gemeente de  
regionale samenwerking voor eigen winst benutten? 
Steenbergen in de regio. Wat betekent dit? Nu in deze tijd is regionaal 
denken en acteren een pre. Dit geldt niet alleen voor de lokale overheid 
maar ook voor de lokale ondernemers en onderwijs. Hoe kan je  als 
belanghebbende, onderdeel zijnde van de gemeente Steenbergen, de 
regio het best benutten? 
 
Specialist: Starterscentrum – Koen Oosterwaal 
    
    
PauzePauzePauzePauze    
 
 
OndernemersklimaatOndernemersklimaatOndernemersklimaatOndernemersklimaat        
Vraagstelling: Welke ingrediënten maken onderdeel uit van een optimaal 
ondernemersklimaat in Steenbergen? 
Welke ingrediënten zijn er nodig om ondernemers een omgeving te bieden 
waarin ze optimaal kunnen functioneren. Zowel voor de bestaande 
ondernemers als de nieuwe en/of startende ondernemers. Het is 
belangrijk om een totaal beeld te hebben wat voor omgeving, 
voorzieningen en klimaat een ondernemer nodig heeft om te ondernemen 
 
Specialist: Silvia Bal – Directievoorzitter Rabobank Markiezaat 
 
    
Biobased/ AgroBiobased/ AgroBiobased/ AgroBiobased/ Agro    food / duurzaamheidfood / duurzaamheidfood / duurzaamheidfood / duurzaamheid    
Vraagstelling: Steenbergen wordt de Biobased/ Agrofood hotspot van 
West-Brabant. Op welke manier kunnen ondernemers en gemeente de 
ontwikkeling voor eigen winst benutten? 
Met het AFC Prinsenland wordt een groot gebied in de gemeente 
Steenbergen ontwikkelt met de visie agro food, synergie en symbiose. Het 
gebied is sterk in ontwikkeling en het eerste bedrijf gaat zich vestigen op 
het bedrijventerrein. Als Steenbergen de hotspot op het gebied van Agro 
Food/ Biobased economy is, hoe ziet dit er dan uit. Hoe spelen andere 
bedrijfssectoren hier op in? Wat zijn de (in)directe kansen en gevolgen 
voor de gemeente? 
 
Specialist: Dennis van der Pas, Rewin N.V. 
 
SlotwoordSlotwoordSlotwoordSlotwoord    
Een korte terug blik. Voorzichtige conclusies en dank woord. Uitleg van 
het reactieformulier. 
 
 

 


