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Beeldvormende vergadering 
Natuurbeleidsplan 

–  Opening en presentatie            19:30 – 19:45 uur 

–  Samen aan de slag                           19:45 – 21:15 uur 

–  Plenaire terugkoppeling         21:15 – 21.20 uur 

–  Afsluiting en borrel   21.20 uur 

 

 



Opening 

• Welkom namens de gemeenteraad bij de 
beeldvormende vergadering 
natuurbeleidsplan. 

 

• Waarom een natuurbeleidsplan en waarom 
beeldvormend? 

 



Waarom een Natuurbeleidplan? 
• Raadsprogramma 2014-2018: natuur, milieu en 

gezondheid hoge prioriteit 

• Doelstelling: Bezien welke natuurwaarden we hebben en 
waar we heen gaan. Hierbij wordt primair aandacht 
besteed aan: 

   - het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap 

   - de kansen voor (natuur)recreatie 

• Er is met hulp van vele partijen een eerste inventarisatie 
naar natuurwaarden uitgevoerd 

• Vanavond kick off voor het Natuurbeleidsplan 



Beeldvormende vergadering 
• Gemeenteraad wil beleid samen met u ontwikkelen! 

• Volgens het BOB vergaderen: beeldvormend, 
oordeelvormend en besluitvormend 

• Doel = te komen tot een evenwichtig en gedragen 
natuurbeleidsplan: 

– Steenbergen is van ons allen / samen bouwen 

– U van begin tot eind betrekken 

– Uw input wordt meegenomen in plan- en 
besluitvorming 

– Resultaat is een gedragen en krachtig 
natuurbeleidsplan 



U bent aan het woord 

• Uw input is van belang: 

– Ideeën, suggesties, dromen over de toekomst van 
onze natuur (out of the box / samen sterk) 

– Wat wilt u verbeteren? 

– Waar moet de gemeente aandacht aan besteden? 

• U bent het aan het woord: 

– Raads- en collegeleden luisteren 

– Uw input wordt meegenomen in besluitvorming 

– Resultaat is concreet natuurbeleidsplan maart 2017 

 



Opzet van de avond 
• Begeleiding van de avond door Ecologica (Karin Albers en 

Sander Hunink) 

• In groepen uiteen. Onderwerpen tijdens de werksessies: 

1. Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap; 

2. Natuurrecreatie; 

3. Educatie en informatie; 

4. Wat vindt u belangrijk? 

• Vooraf: filmimpressie door Cees van Kempen en 
informatieve presentatie over de Steenbergse natuur 

• Veel plezier en succes gewenst! 

 



Samen aan de slag 

Begeleiding van de werksessies 

- Groep 1 (Frederique Jansen) 

- Groep 2 (Kees Kerstens) 

- Groep 3 (Marc de Jong) 

- Groep 4 (Paul Kop) 

Ecologica: Karin Albers & Sander Hunink 

Gemeente: Samantha van Loon – Bosters & Robert 
Defilet 

 


