
1 
 

Verslag werksessie Actualisatie Erfgoedbeleid 
 
Vergadering : Beeldvormende raadsvergadering 
Datum  : 28 september 2016 
Plaats  : Gemeentehuis Steenbergen 
Groep  : 1 
Gespreksleider : Marc de Jong 
Notulist : Robert Defilet 
 
Doelstelling werksessie: achterhalen welke elementen volgens de samenleving van belang zijn om in 
het beleid op te nemen. Dit wordt gedaan a.d.h.v. een drietal thema’s: 

1. Behoud & Ontwikkeling; 
2. Beleefbaarheid & Zichtbaarheid; 
3. Informatie & Educatie. 

 
In de discussie is een aantal opmerkingen bij andere dan de meest logische stellingen gemaakt. In dit 
verslag zetten we die opmerkingen bij de juiste stelling.  
 

A) Behoud en Ontwikkeling (20:00-20:20 uur): 
 
Inleiding Stelling A1:  
Door de jaren heen zijn verschillende historische objecten in de gemeente Steenbergen gesloopt. Uit 
de enquête is gebleken dat veel mensen het betreuren dat daarmee het historische straatbeeld 
wordt gewijzigd of (deels) verdwijnt. Eenmaal gesloopt is het maar de vraag wat voor (kwalitatief) 
pand ervoor terug komt. 
 
 Stelling A1: De gemeente moet meer regels stellen om het erfgoed te behouden voor de 
toekomst.  
 
Aanvullende vragen: Hoe kun je er voor zorgen dat de beeldkwaliteit van de historische straten 
behouden blijft? Hoe zorg je ervoor dat er een kwalitatieve invulling op de lege plekken terugkomt? 
Hoe zorg je ervoor dat het historische landschap behouden blijft (dit zijn de open polders, dijklinten, 
verkavelingspatronen, bomenrijen, etc.). 
 
Notulen: 
Door (bewust) slecht onderhoud kan erfgoed verloren gaan. Eigenaren moeten daarom gestimuleerd 
worden hun pand van de hand te houden of op te knappen. Ook zou het goed zijn als er een 
onderhoudsplicht is voor eigenaren van een monumentaal pand. 
 
De gemeente geeft geen eenduidig beeld af. Enerzijds wil de gemeente dat erfgoed behouden blijft, 
anderzijds legt de gemeente onnodig regels op bij fysieke aanpassingen aan het pand. De gemeente 
zou ook meer mogelijkheden moeten bieden om de bestemming van het pand te wijzigen. 
Herstel of nieuwbouw in het centrum kan het beste in de stijl van het straatbeeld opgebouwd 
worden. 
 
De gemeente zou een speciale commissie moeten hebben, bestaande uit deskundigen, met eigen 
middelen en de mogelijkheid om projecten te realiseren. 
Erfgoedbehoud moet wel uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor de eigenaren. De gemeente moet niet 
teveel regels opleggen en soepel omgaan met de bestemmingsplanregels. 
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Inleiding Stelling A2:  
Eén van de manieren om erfgoed te behouden voor de toekomst is door panden aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. Voor het wijzigen van een monument is vaak een vergunning nodig. Ook 
sloop wordt op deze manier tegen gegaan. 
 
Stelling A2: De gemeente moet bepalen welke panden moeten worden aangewezen als beschermd 
monument.  
 
Of moet aanwijzing op vrijwillige basis geschieden? Zelfs als dit betekent dat bepaalde mooie panden 
daarmee niet zullen worden beschermd omdat de betreffende eigenaar niet wil meewerken? Zijn er 
nog andere manieren om gebouwde objecten te behoeden voor sloop? Moet er een tegemoetkoming 
voor de eigenaren tegenover worden ingesteld? Zo ja, hoe dan? 
 
Notulen: 
Dit is geen goed idee. Dit moet plaatsvinden in overleg met de eigenaar. Een monument kan je alleen 
aanwijzen als de inwoners daarmee instemmen en zij moeten daar zelf ook iets over te zeggen 
hebben. 
 
De gemeente zou wel keuzes moeten maken van wat zij als prioritair erfgoed beschouwen. 
Vervolgens moet de gemeente maatwerk leveren. Door bekendheid van monumenten worden 
inwoners enthousiast om hier meer aandacht aan te besteden. Monumenten en erfgoed moet je 
belangrijk maken en ook het belang ervan aangeven. 
 
Inleiding Stelling A3:  
Sluiting van kerkgebouwen als gevolg van de terugloop van het aantal kerkbezoekers is een landelijk 
probleem. Ook de toekomst van de Gummaruskerk, één van de meest iconische gebouwen van de 
gemeente Steenbergen, is onzeker. Herbestemming blijkt vaak een zeer complexe opgave. Sloop is 
soms de enige optie die overblijft. 
 
Stelling A3: Kerken mogen nooit worden gesloopt, ook al vervallen ze door leegstand. Dan maar 
behoud als ruïne.  
 
Of is iedere bestemming gewenst? Wat is belangrijker: behoud van het gebouw of behoud van het 
gebouw als kerk? Wat moet de rol van de gemeente zijn met betrekking tot leegstand en 
herbestemming? 
 
Notulen: 
Kerken hebben een maatschappelijke functie in een kern, dus verval of ruïne is geen optie. 
Om dit mogelijk te maken moet er ondersteuning zijn voor ondernemers die een invulling willen 
geven aan een vrijkomend kerkgebouw. Van belang is dat het niet gaat om de invulling, maar om de 
gemeenschap en dat zij er gebruik van kunnen maken. De gemeente zou het kerkgebouw moeten 
kopen om te behouden voor het beeld van het dorp. 
 
 

B) Beleefbaarheid  en Zichtbaarheid (21:20-21:40 uur): 
 

Inleiding Stelling B1:  
De West-Brabantse Waterlinie is een belangrijk erfgoed binnen de gemeente Steenbergen. Echter, 
uit de enquête is naar voren gekomen dat veel mensen niet bekend zijn met deze historische linie. 
 
Stelling B1: Er wordt op dit moment onvoldoende gedaan om het erfgoed van Steenbergen 
zichtbaar en beleefbaar te maken.  
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Hoe kan het erfgoed wel beleefbaar worden gemaakt? Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Wat 
kunnen ondernemers hierin betekenen? Kunnen de historische platformen een rol vervullen? 
 
Notulen:  
Unaniem is men het daar mee eens. Er zou meer aandacht moeten zijn voor communicatie en met 
name ook wordt de relatie naar de scholen gemist. Als suggestie wordt meegegeven om meer 
gebruik te maken van de kennis en kunde van betrokken bewoners en de heemkundekringen. Het 
Steenbergs erfgoed wordt voor toeristen te weinig aantrekkelijk gemaakt. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor de graven van de slachtoffers van de Watersnoodramp in Nieuw-
Vossemeer. Er zijn nu nog mensen die de ramp bewust hebben meegemaakt, dus maak meer gebruik 
van living history en geef de persoonlijke verhalen door.  
Daarnaast moeten erfgoedverhalen een vaste plek hebben in het erfgoedbeleid en in het 
schoolprogramma. 
 
Inleiding Stelling B2:  
Immaterieel erfgoed zal ook worden meegenomen in het nieuwe beleid. Voorbeelden zijn het 
worstenbrood, het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer of de vroegere turfwinning in deze regio. 
 
Stelling B2: Immaterieel erfgoed spreekt te weinig tot de verbeelding om concepten rond te 
ontwikkelen voor toeristisch-recreatieve doeleinden. We moeten ons meer richten op het 
gebouwde erfgoed.  
 
Hoe kan immaterieel erfgoed bewaard blijven voor de toekomst? Welke rol moet de gemeente hierin 
spelen? Op wat voor manier kan immaterieel erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar worden 
gemaakt? Hoe moet dit terugkomen in beleid? 
 
Notulen:  
Niet het één of het ander, maar beide. Denk bijvoorbeeld aan carnaval. Er moet meer gedaan 
worden met het levend maken van oude verhalen. Een voorbeeld hiervan is het agrarisch erfgoed in 
Kruisland, rondom de aardappelteelt.  
Ook wordt de suggestie gedaan om foto’s te plaatsen van het dagelijks leven op de historische 
locaties. 
 
Inleiding Stelling B3:  
Reclame-uitingen kunnen de historische beleefbaarheid van de kernen, bijvoorbeeld van de vesting 
Steenbergen, verstoren. 
 
Stelling B3: Reclame-uitingen moeten zo onzichtbaar mogelijk worden gemaakt, zodat het 
historische verleden zo optimaal mogelijk kan worden beleefd. 
 
Op welke manier zou dit moeten gebeuren? Is een beeldkwaliteitsplan een optie? Er kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een beeldkwaliteitsplan dat met inbreng van ondernemers wordt opgesteld. 
 
Notulen: 
Geen bijzondere opmerkingen hierover. Zoals het nu is, is het op zich goed. 
 
Inleiding Stelling B4:  
Ruimtelijke ontwikkelingen en agrarische activiteiten kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologische vindplaatsen. Door archeologisch onderzoek verplicht te stellen, kan inzicht worden 
verkregen in de historie van het betreffende gebied. 
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Stelling B4: De opbrengst van archeologisch onderzoek moet worden gebruikt om archeologie 
beter zichtbaar en beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door archeologie te visualiseren in het 
straatbeeld en ruimtelijke ontwerpen. 
 
Zijn er nog meer mogelijkheden om archeologie beter zichtbaar en beleefbaar te maken? Kan de 
archeologische waardenkaart nog verder gebruikt worden? Op welke manier? 
 
Notulen: 
Niet behandeld.  
 
 

C) Informatie & Educatie (20:40-21:00 uur): 
 
Inleiding Stelling C1:  
Een zeer opvallende conclusie uit de enquête is dat een groot deel van de inwoners (65% van de 
respondenten) van mening is dat erfgoed onvoldoende aandacht krijgt binnen de gemeente 
Steenbergen. 
 
Stelling C1: Op welke manier zou erfgoed meer aandacht kunnen krijgen? 
 
Welke elementen of thema’s zouden meer/beter belicht moeten worden?  
Wat zou uw rol hierin kunnen zijn? Wat is de rol van de gemeente? 
 
Notulen: 
Bij deze stelling worden voorbeelden genoemd om de zichtbaarheid en de beleving van het erfgoed 
te vergroten. Denk hierbij aan: 

 panelen met historische foto’s op locatie; 

 erfgoed opnemen in het schoolplan en op bezoek bij de stadsarcheologie; 

 informatie op de panden met een erfgoedstatus; 

 borden langs de A4; 

 een meer centrale rol geven voor de heemkundekringen om historische informatie te delen, 
routes te maken, voorlichting te geven, etc. 

 
Inleiding Stelling C2:  
De Open Monumentendag, die jaarlijks in het tweede weekend van september plaatsvindt, is een 
uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier met het lokale erfgoed kennis te maken. 
Opvallend is dat 60% van de respondenten van de monumenteigenaren en ondernemers aangeeft 
niet te willen deelnemen aan open monumentendag of open monumentendag niet te bezoeken. 
 
Stelling C2: De gemeente moet de kartrekker zijn om van Open Monumentendag (OM) een succes 
te maken en initiatieven ontwikkelen.   
 
Op welke manier zouden eigenaren toch betrokken kunnen worden? Wat kan de rol van lokale 
ondernemers zijn? Welke rol kunnen de lokale erfgoedverenigingen spelen? 
 
Notulen: 
De werkgroep is van mening van de gemeente hierin een rol moet nemen. In de huidige werkwijze 
krijgt Steenbergen amper een rol en is er voor de activiteiten hier nauwelijks publiciteit. 
Wellicht kan dit op de schaal van de Brabantse Wal georganiseerd worden.  
 
Inleiding Stelling C3:  
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Kennis over de lokale historie en het erfgoed kan worden overgebracht aan de jeugd door er 
bijvoorbeeld in het onderwijs aandacht aan te besteden. 
 
Stelling C3: Op scholen moet verplicht aandacht worden besteed aan het lokale erfgoed. 
 
Zijn er ook andere manieren om erfgoed mee ronder de aandacht van de jeugd te brengen? Is hier 
ook een rol weggelegd voor de lokale erfgoedverenigingen? Wat is de rol van de gemeente? 
 
Notulen: 
Dit onderwerp is voldoende besproken bij de andere stellingen. 
 

D) Inventarisatie Immaterieel Erfgoed 
Welke tradities kent u die doorgegeven moeten worden op de toekomstige generaties? 

- Geschiedenis van de vlasfabriek, 
- Enka, 
- Meekrap, 
- Pootgoed, 
- Watersnoodramp, 
- Suikerproductie, 
- Carnaval, 
- Zoutwinning, 
- Turf, 
- Volksverhalen,  
- Padmos, Oude Lantaarn, de Duiventoren, 
- Verhalen rondom de Welberg, 
- Sluizencomplexen. 

 
 

E)  Wat mist u/wilt u nog delen?  
Zijn er nog zaken die niet zijn besproken maat u wel wilt delen, nog wilt toevoegen, etc.  

- Meer speelruimte voor archeologisch onderzoek en de mogelijkheid om meer tijd te nemen 
om archeologische vondsten te laten zien, 

- Beleefruimtes maken bij archeologische vondsten, 
- De inrichting van de openbare ruimte zou meer afgestemd moeten worden op de (historische) 

omgeving. Denk hierbij aan lantaarnpalen, het type steen, etc. 
- Meer aandacht voor de Eendrachtlinie, 
- Maak de stadsomwalling beleefbaar, de historie visueel maken en begaanbaar maken voor 

wandelingen. 
- De gemeente kan begeleidende rol spelen in het samenbrengen van partijen, initiatieven 

initiëren en mensen stimuleren om meer met erfgoed te doen. 
 

 


