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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.  
 
Toelichting per onderdeel: 
 

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: 

 In principe is het goed om (meer) regels te stellen om te voorkomen dat erfgoed verdwijnt. 
Door meer regels kunnen locaties en gebouwen beter beschermd worden. 

 Wel is het is van belang dat gebouwen een bestemming hebben. Niemand zit op leegstand te 
wachten. 

 Pandeigenaren moeten niet in te grote mate belemmerd worden door regelgeving. Er 
moeten dus niet meer regels komen maar andere regelgeving. 

 Realiteitszin is van belang. Niet alles kan behouden blijven voor de toekomst. 

 Panden zullen onderhouden moeten worden om te voorkomen dat het slooppanden 
worden.   

 Objecten/monumenten moeten wel aangepast kunnen worden aan de eisen van deze tijd.  

 Doorontwikkeling moet mogelijk zijn en blijven. 

 Regels moeten mogelijkheden bieden om gebouwen te kunnen onderhouden, flexibeler zijn. 

 Maatwerk is belangrijk: ieder pand vraagt om een eigen benadering. 
 



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: 

 De gemeente niet alleen mag bepalen wat beschermd erfgoed is, dit moet altijd in 

samenspraak gebeuren. 

 Oppassen met het creëren van monument, gevaar is dat er hierdoor niks meer mee gebeurd 

en dat het afglijd naar een bouwval. Bij benoeming tot monument mag je er niks meer mee 

waardoor er niks meer met een gebouw gebeurt 

 In deze regelgeving moet de gemeente meer flexibiliteit inbrengen 

 Zorgen dat monumenten wel modern gebruikt kunnen worden 

 Doorontwikkeling moet mogelijk zijn 

 Monumentenstatus kost de eigenaar geld.  

 Vrijwilligheid is van belang 

 Doorontwikkeling moet mogelijk zijn 

 Tegemoetkoming, meer subsidie gewenst – hier moet een pot voor komen 

 
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: 

 Er komt uit de groep onder andere naar voren dat bepaalde kerken absoluut niet gesloopt 
mogen worden. Deze horen bij Steenbergen. Maar ze vragen zich wel af hoe de kerk kan 
blijven bestaan als de gemeente het onderhoud niet over wil nemen? 

 De gemeente moet meer meedenken en ook meer beslissingen nemen 

 Ook komt het geluid uit de groep dat er voor bepaalde kerken met betrekking tot het 
voortbestaan naar nieuwe creatieve invulling gezocht moet worden. Zij kijken dan naar 
andere kerken zoals Breda en Bergen op Zoom. 



 Er moet gekeken worden met welke kerken we iets kunnen doen, er moeten keuzes gemaakt 
worden. Wat kunnen we behouden? 

 Op deze manier de kerken in stand houden kost heel veel geld en is niet vol te houden. 

 Er moet een pot gemaakt worden om alle gebouwen te onderhouden. De monumenten en 
kerken kunnen niet meer onderhouden worden door de eigenaren. 

 

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.  
 
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:  

 Er moeten meer koppelingen worden gemaakt; verbindingen tussen overheid en 
ondernemers om zichtbaarheid en beleefbaarheid te realiseren. 

 Als het meer beleefbaar wordt gemaakt, wordt het erfgoed ook zichtbaarder. En tenslotte 
meer geaccepteerd. 

 Gemeente moet zorgen dat er makkelijk met vergunningen wordt omgegaan, gemeente 
moet hierbij meer meedenken. Er moet wel input en initiatief vanuit de samenleving komen, 
anders weet de gemeente ook niet wat ze moeten doen. 

 Gemeente moet wel betrokken medewerkers hebben. 

 Gemeente moet meer binding met gemeente tonen. -> denk aan ambtenaren 

 Groep heeft het gevoel dat de gemeente niet mee is. Dat er genoeg ondernemers en 
initiatiefnemers zijn, maar dat de gemeente ze niet steunt. 

 
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:  

 De groep vindt dat het wel belangrijk is om hier iets mee te doen.  Ze zoeken naar identiteit, 
hier is een koppeling te zoeken naar materieel erfgoed. Op een manier die aanspreekt voor 
de jongeren. 

 Dit moet leuk zijn. 

 Identiteit ontwikkelen 

 Immaterieel koppelen aan materieel erfgoed 



 Materieel kan immaterieel in leven houden en andersom 

 Samen met jongeren 

 Immaterieel erg belangrijk om mee te nemen in erfgoedbeleid 
 
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: 
Niet behandeld. 
 
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. 
 
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: 

 In de groep wordt benoemd dat Stichting Stadsarcheologie al actief bezig is met het zichtbaar 
maken van archeologisch erfgoed. Er komen geregeld zaken in de krant. 

 De groep is van mening dat archeologie op dit moment te weinig in het straatbeeld 
terugkomt.  

 Er kan veel meer met informatieborden gewerkt worden, zowel voor toeristen als voor de 
inwoners. 

 Archeologisch Onderzoek -> resultaten meenemen in planvorming 
 

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: 

 Erfgoeddagen te organiseren voor scholen, zodat er vroeg wordt begonnen met de jeugd 
vertellen over hun identiteit en omgeving; 

 door beschikbare programma’s meer op elkaar af te stemmen; 

 door meer gidsen op te leiden; 

 door horeca en ondernemers meer te betrekken; 

 door meer samen te werken en te combineren; 

 te digitaliseren (korte filmpjes over erfgoed). 
 
De gemeente zou een faciliterende rol moeten aannemen, bijvoorbeeld door een platformfunctie te 
vervullen waardoor de verschillende partijen met elkaar in aanraking komen. Daarnaast zou de 
gemeente ook actief moeten participeren.  
 
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: 
Niet behandeld 
 
Inleiding Stelling C3:  
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: 
Niet behandeld 
 
Vraag: Aanvullingen op het thema Informatie en Educatie? 

 De behoefte aan informatie en educatie richting de jeugd is urgent in verband met de 
vergrijzing; nieuwe generaties moeten zo snel mogelijk betrokken worden om bepaalde 
verhalen/locaties/geschiedenis niet verloren te laten gaan. 

 Er moeten nieuwe verbindingen gemaakt worden om bepaalde plaatsen te redden. 
 
 

D)  Inventarisatie Immaterieel Erfgoed (21:00-21:15 uur): 
Welke tradities kent u die doorgegeven moeten worden op de toekomstige generaties? 

 Prijsdansen 

 Keeke de Congo 



 Suikerfabrieken 

 Vlasfabriek 

 De Kleine Tour 

 De onderbroekenfabriek 

 Meekrap 

 HKI 

 Krakelingen en boterkoeken 

 Marijtje Gijzen  

 Watersnoodramp 

 Janske Gorrissen 
 
Enkele personen uit de groep gaven vroegen zich af of deze tradities en personen nog wel tot de 
verbeelding spreken voor de nieuwe generaties.  
 
Om de jeugd te kunnen bereiken zouden deze ‘verhalen’ gedigitaliseerd moeten worden – verhalen 
vertellen in korte filmpjes. Op deze manier kan de jeugd betrokken worden bij de geschiedenis van 
Steenbergen. 
 
 

E)  Wat mist u/wilt u nog delen? (21:15-21:25 uur): 
De onderstaande geluiden kwamen uit de groep naar voren: 

 Eén van de deelnemers merkt op dat er ook aandacht moet komen voor mobiel erfgoed. 
Deze categorie wordt vaak overgeslagen, terwijl er leuke combinaties met ander erfgoed 
gemaakt kunnen worden.  

 We missen een wandelroute over de vestingwallen van Steenbergen. Dit kan de beleving van 
Steenbergen versterken. 

 Er zijn volgens enkele deelnemers überhaupt te weinig wandelroutes (maar twee of drie). 
Daarbij komt dat de aanwezige wandelroutes beter onderhouden moeten worden en wel 
goed toegankelijk moeten zijn. 

 
 

F) Wilt u betrokken blijven bij (21:25-21:30 uur): 
In onze groep zijn de lijsten niet ingevuld. Betrokkenen worden gemaild met de vraag of ze betrokken 
willen worden bij de monumentendag en het verdere beleid. 
 
 
 
 


