Motie
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 30 oktober 2014;

vast stellende dat de carnavalsbouwvereniging BC Deen te De Heen een nijpend en reeds lang bij het
gemeentebestuur bekend huisvestingsprobleem kent;

overwegende dat BC Deen een bindende factor vormt binnen de gemeenschap van De Heen en gelegenheid tot
verenigingsactiviteit biedt aan ca. 28 vaste leden binnen de dorpsgemeenschap;

overwegende dat reeds enkele maanden overlegd wordt tussen BC Deen en leden van het college van
burgemeester en wethouders waarbij door het college kennelijk suggesties zijn gedaan voor huisvesting in met
name genoemde loodsen van derden in zowel De Heen als Steenbergen, doch dat deze locaties af zijn gevallen
omdat de eigenaar deze niet wenst te verhuren en/ of omdat de bestemmingsplanvoorschriften dat niet toe laten;

overwegende dat BC Deen kan beschikken over een nissenloods en het college van burgemeester en
wethouders heeft verzocht deze tijdelijk te mogen plaatsen aan de Langeweg in De Heen onder overlegging van
een handtekeningenlijst van aanwonenden, waaruit blijkt dat zij tegen die plaatsing geen bezwaar hebben;

mede overwegende dat indien de door BC Deen beoogde locatie alsnog af zou vallen, het bestuur van VV Val
aan te De Heen aan BC Deen heeft medegedeeld dat zij kan instemmen met plaatsing van een nissenloods op
het voetbalveld van VV Val aan;

vast stellende dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om binnen planologische
randvoorwaarden voor een strikt tijdelijke periode van vijf jaren medewerking aan de plaatsing van een
nissenloods te verlenen;

overwegende dat BC Deen met de door haar voorgestelde tijdelijke plaatsing van een nissenloods voor ten
hoogste vijf jaren gewaarborgd is van een bruikbare voorziening en tevens deze periode kan benutten om een
meer duurzame oplossing te vinden;

overwegende dat reeds een opname van de locatie heeft plaats gevonden door technisch medewerkers van de
gemeente Steenbergen in de maand juni 2014 en mede overwegende dat BC Deen medewerking wil verlenen
aan de aanleg van waterleiding en elektriciteit welke ook benut kan worden ten behoeve van de ijsbaan;

overwegende dat het college bevoegd is zo nodig handhavend op te treden indien de tijdelijkheid van de periode
van vijf jaar wordt overschreden, maar wetende dat het college in dergelijke gevallen wijs zal handelen zodat
ongewenste excessen waardoor precedentvorming kan ontstaan wordt uitgesloten;

overwegende dat een van de kernuitspraken in het raadsprogramma luidt: “We gaan van ‘nee want’ naar ‘ja mits’”
waarbij de tijdelijke plaatsing van de nissenloods in De Heen BC Deen zeer goed faciliteert;

draagt het college van burgemeester en wethouders op om binnen heel korte tijd, doch in ieder geval uiterlijk
binnen tien dagen na heden, op overeenstemming gericht overleg te voeren met BC Deen, waarbij de plaatsing
van een nissenloods voor een periode van vijf jaar aan de Langeweg of op het voetbalveld in de Heen dan wel
een nader te bepalen locatie een reële oplossing voor het huisvestingsprobleem van BC Deen kan vormen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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