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Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

van  4  september 2014. 

 

Aanwezig: De heer  J.A.M. Vos    voorzitter 

De dames:   C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

E.M.J. Prent   lid 

     W.A.M. Baartmans  lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

N.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

L.M.N. van Pelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  De heren  N.C.J. Broos   lid 

  De heer  T.C.J. Huisman   lid 

 

 

Pers:   1       

Omroep:  0    

Publieke tribune: 8   

 

De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen 

besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij 

de vergadering van 4 september 2014.  

 

1. Opening. 

 De voorzitter meldt dat de heren Broos en Huisman afwezig zijn.   

  

2. Vaststelling agenda. 

De heer De Neve wil een motie vreemd aan de orde van de dag aankondigen over BC De Heen. De heer 

Gommeren vraagt om behandeling op 18 september 2014 bij de ingekomen stukken. De heer De Neve 

geeft aan dat de 22
e
 het contract verloopt. De heer Weerdenburg wil dit op een ordentelijke wijze 

behandelen. Er komt hoofdelijke stemming om de motie hedenavond te behandelen. De fracties van de 

PvdA en de Volkspartij zijn voor, de overige fracties tegen. De voorzitter geeft aan dat hiermee geen 

spreekrecht kan plaatsvinden door de heer Van der Zande over dit onderwerp.        

 

3. Spreekrecht burgers. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Aangemeld voor het spreekrecht:  

Mevrouw Baaten spreekt in over agendapunt 7. Zij verzoekt de raad dit voorstel te verwerpen.   

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 26 juni 2014. 

 De heer Weerdenburg mist vier aanwezige raadsleden op de besluitenlijst; mevrouw   

     Prent, de heer Theuns, de heer Van Pelt en de heer Weerdenburg. Met deze wijziging wordt de  

 besluitenlijst goedgekeurd.   

  

5. Vragenhalfuur. 

Er zijn geen vragen ingediend.  

 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting SOM (hamerstuk). 

 De raad gaat zonder discussie unaniem akkoord.   

  

7. Ontrekken verbindingsweg (tussen Van Boutershemstraat en Leuvenstraat) aan het openbare verkeer 

(discussiestuk).  

De heer Weerdenburg geeft aan dat een burger nooit te vroeg kan zijn met het indienen van 

opmerkingen. De heer Van der Spelt geeft aan dat dit nu te veel van het goede is. Het is belangrijk dat er 

zoveel mogelijk groen voor terug komt. Hij vraagt of er al oplossingen zijn voor het fietsen. De heer Van 

Pelt geeft aan dat de omgeving beter en netter wordt. Wat wordt er met de bossage gedaan? De heer 

Remery geeft aan dat er diverse presentaties zijn geweest. Het voorstel lijkt hem logisch. Hij snapt de 

emotie maar acht dit een goed voorstel.   

  

 Wethouder Zijlmans geeft aan dat de bezwaren niet slecht behandeld zijn maar dat het verwarrend is. Hij 

biedt aan met de bewoners te overleggen.  

 

 De raad gaat unaniem akkoord.    

   

8. Bestemmen Willemspolderweg tot openbare weg (discussiestuk).  

 De heer Van den Berge geeft aan dat er in het verleden over parkmanagement is gesproken. Deze weg 

openbaar maken is van geringe betekenis. Er dient goed beleid te zijn i.v.m. het beschadigen van de weg. 

De heer Van Pelt geeft aan dat een openbare weg ook mogelijkheid geeft tot handhaven en claimen. 

Mevrouw Korst geeft aan dat dit al afgesproken was. Wat is er nu anders? Mevrouw Baartmans vraagt 

ook naar parkmanagement.    

 

 Wethouder Zijlmans geeft aan dit na te kijken.  

 

 De heer Van den Berge geeft aan dat er water bij de wijn is gedaan en dat er wellicht een wijziging is 

gekomen op de uitgangspunten. Hij wacht op het antwoord van de wethouder. Waarom niet wél openbaar 

maar onderhoud bij het parkmanagement.  

 De heer Van Pelt geeft aan dat het nu allemaal half lijkt te gaan. Is onderhoud ook inrichting van de weg? 

De heer Lambers steunt de heer Van den Berge. Hij zou een amendement kunnen steunen.  

 De voorzitter geeft aan dat er waarschijnlijk contracten zijn. Mevrouw Korst herhaalt de oude afspraken. 

Het wordt lastig om dat terug te draaien. De heer Remery geeft aan dat de wethouder het zou uitzoeken.  

 

 Wethouder Zijlmans geeft aan dat het industriegebied en kassengebied zijn twee delen. Hij geeft aan uit 

te voeren wat eerder besloten is.      

 

 De heer Van den Berge geeft een stemverklaring. De PvdA is tegen dit voorstel vanuit het kostenprincipe. 

De overige fracties zijn voor.   
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9. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken van 28 augustus zijn hiermee afgedaan, met uitzondering van ingekomen stuk 27 

(op de agenda geplaatst van 18 september 2014). 

  

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 25 september 2014.  

 

Griffier Voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


