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PERSPECTIEFNOTA 2016-2020. 

 

 

 

 

 

Visie Gewoon Lokaal!  

 

Op de helft van deze raadsperiode is het goed te constateren dat de uitvoering van het 

raadsprogramma door het college op schema ligt. In 2017 worden de laatste projecten 

opgepakt en anderen worden afgerond. 

U constateert onder “algemeen” dat de geplande doelstellingen voor 2017 niet kunnen 

worden gerealiseerd zonder uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Gewoon Lokaal! had 

dit al veel eerder Door! en is blij dat het college nu ook zover is. 

Bezuinigingen. 

Meermalen heeft Gewoon Lokaal! aandacht gevraagd voor een eventuele herijking van 

bezuinigingen, dit betreft dan niet alleen de buitensportaccomodaties maar alle 

bezuinigingen. Zijn dit wat u betreft de laatste bezuinigingen die worden teruggedraaid? 

Programma’s. 

Bestuur en veiligheid. 

Wij hopen dat Chapeau het unieke evenement wordt dat u voor ogen heeft. Aan ons zal het 

niet liggen! 

Dienstverlening. 

Nog steeds bereiken ons zowel mondeling als schriftelijk berichten dat de dienstverlening 

met betrekking tot het meldingssysteem niet naar behoren werkt. 

Uit de benchmark ”Waar staat je gemeente” blijkt dat beter contact nog niet het gewenste 

resultaat oplevert. Zijn er oorzaken en acties tot verbetering benoemd behalve een nieuwe 

website? Jammer is dat in het rapport een aantal gegevens niet kan worden vergeleken 

omdat er geen cijfers zijn aangeleverd. Bent u bereid hier zorgvuldiger mee om te gaan? 
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Sport en cultuur. 

Jammer dat samenwerking met de Knotwilg geen kansen biedt, dat was wel een wens uit 

het raadsprogramma. 

De conclusie dat een beheerstichting voor zwembad De Meermin geen realistische 

mogelijkheden biedt om op de kosten van het bad te bezuinigen vinden wij erg kort door de 

bocht. Volgens onze informatie is het haalbaar om tussen de 20.000 en de 30.000 euro te 

besparen. Met een stichting is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidies 

en andere projecten. Ook wordt een groot bedrag aan overheadkosten weggeschreven op 

het zwembad waar vraagtekens bij kunnen worden gezet. Bovendien wordt hier geen recht 

gedaan aan de titel van het raadsprogramma: ”Van gemeente naar gemeenschap”. Wij 

vragen u deze beslissing te heroverwegen. 

Een beetje cru vinden wij de opmerking dat op sportpark De Heen een bezuiniging is 

gehaald. Door een noodgedwongen beëindiging en verkoop van de velden is geen 

bezuiniging behaald zoals is bedoeld. Gewoon Lokaal! had deze bezuiniging op deze manier 

liever niet behaald. 

Gewoon Lokaal! vraagt zich af of tegelijkertijd met de herijking van de regionale visie op het 

bibliotheekbeleid met een lokale uitwerking, ook een onderzoek gedaan kan worden naar de 

verplaatsing van de bibliotheek van de Blauwstraat naar De Nieuwe Villa. Op de vrijgekomen 

plaats kunnen dan aanleunwoningen worden gebouwd en De Nieuwe Villa wordt dan 

gedeeltelijk ingevuld met diensten in plaats van detailhandel, een wens van de Steenbergse 

ondernemers. MOTIE 

Ook is als wens opgenomen in het raadsprogramma de canon van Steenbergen, een 

historisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in de 

geschiedenis van onze gemeente. Wanneer kan de raad daar een eerste aanzet verwachten? 

Eventueel afhankelijk van de reactie van het college zullen wij een motie indienen. 

Zijn er al initiatieven ontplooid om een expositieruimte in de Gummaruskerk op te nemen? 

Mondriaan en Dutch design? Zou dit de sociale samenhang in onze gemeente versterken? Bij 

mijn weten heeft Steenbergen niets met Mondriaan, wij raden u dan ook aan aan te sluiten 

bij de cultuureducatie op scholen of contact te zoeken met de plaatselijke kunstenaars om 

met iets wat beter aansluit te komen. 

 

 

WMO en Jeugd. 

Blij zijn we met de uitbreiding van het jongerenwerk met 1 fte. Is deze uitbreiding genoeg 

om tot een goed uitvoerbeleid jeugd te komen in alle afzonderlijke kernen? Nu wordt met 

name gefocust op de jeugd te Steenbergen-stad terwijl uit incidenten blijkt dat ook in 

andere kernen een duidelijke behoefte is aan de uitbreiding van het jeugdbeleid. 
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Ook de mobiele jongerenontmoetingsplaats ondersteunen wij van harte omdat uit 

gesprekken blijkt dat de groep jongeren die in het jeugdhonk komt voor anderen weer een 

belemmering is om het jeugdhonk te bezoeken. 

Onder het kopje sociaal domein hoort volgens ons ook vluchtelingenwerk. Omdat wij vinden 

dat vluchtelingen sneller moeten integreren zou daar naar onze mening aandacht voor 

moeten zijn. Dit missen wij. Reactie college? 

Met het oog op het centrumplan Welberg willen wij een heroverweging mbt de Pius X school 

als brede school maken. Reactie college? 

Over de toegang tot vroegschoolse educatie dienen wij een motie in. 

 

Recreatie, economie en participatie. 

Het wordt tijd dat oud-burgemeester Hoogendoorn eindelijk eens zijn afscheidscadeau 

krijgt, namelijk een uitkijktoren op Fort Henricus, wanneer? 

Veel complimenten ontvangen wij over de inrichting van de haven in Steenbergen. Klasse! 

Programma Vesting Steenbergen. Compliment om op deze wijze mee te denken, om 

Steenbergen toeristisch en recreatief te versterken. Maar waarom wordt dit nu in 1 keer in 

de perspectiefnota gefietst? Er is al veel geld in Steenbergen-stad geïnvesteerd  ter 

versterking, zijn andere kernen nu niet eerst aan de beurt om zich op projecten recreatief en 

toeristisch te versterken? Projecten hierin kunnen zijn: 

1. De slag om de Schelde, de helden van Welberg 

2. Nieuw Vossemeer, het land van Merijntje 

3. Kruisland het Bourgondische leven! 

4. Waterplezier de Heen! 

5. Suikerstad Dinteloord en Prinsenland. 

Visie college? 

 

 

Programma milieu en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Gewoon Lokaal! vindt dat de onderhandelingen over het bouwen van tenminste 100 sociale 

huurwoningen wel erg lang gaat duren, in september zal pas duidelijk zijn of er 

overeenstemming is bereikt met corporaties over extra toevoegingen aan de 

woningvoorraad. Corporaties zijn hiervoor in het leven geroepen, dit is het belangrijkste 
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kerndoel van een woningcorporatie. Wij roepen u op om hier met gepaste aandrang mee 

om te gaan. 

Vanuit Welberg bereiken ons signalen dat er behoefte is aan starterswoningen, bent u 

bereid hiernaar een onderzoek in te stellen? 

Herinrichting Welberg: betreffende de openbare ruimte is het uitgangspunt dat dit 

budgettair neutraal plaats moet vinden. Waarom? Elders worden miljoenen gepompt uit de 

vrije reserve en in een kleine kern moet dit budgettair neutraal gebeuren. Reactie college? 

 

Duurzaamheid. 

Het eerste energie café in Dinteloord was voor ons een groot succes, wordt dit uitgebreid 

naar de andere kernen in onze gemeente? 

Vooroorlogs Steenbergen kenmerkte zich door een coulisselandschap, Gewoon Lokaal! zou 

dit graag terugzien waar mogelijk natuurlijk en rekening houdend  met de belangen van de 

landbouw. Het gaat om een terugbrengen van typerend groen (bomen, heggen e.d.) langs 

wegen, dijken e.d. Is het mogelijk dit mee te nemen in het natuurbeleidsplan? 

 

Beheer openbare ruimte. 

Gewoon Lokaal! ontvangt met regelmaat zowel mondeling als schriftelijk klachten over het 

beheer van de openbare ruimte. Ook in de benchmark: “Waar staat je gemeente ”scoren we 

slecht op onderhoud van perken en plantsoenen, straten en stoepen worden niet als goed 

begaanbaar gekwalificeerd. Deze zaken lopen al meerdere jaren en wij vinden dat hier een 

verbeterslag moet plaatsvinden. Het lijstje met betrekking tot de openbare ruimte van zaken 

die niet zijn uitgevoerd is ook behoorlijk lang(?), opknappen plantsoenen en vervangen van 

bomen bijvoorbeeld. Naar onze mening zijn ook de entrees  naar de kernen aan een 

opknapbeurt toe. Als we dan ook nog lezen dat de duurzame onkruidbestrijding 50.000 euro 

hoger uitvalt … Structureel kunnen we hiermee niet tevreden zijn. 

Wat gaat het college hiermee doen behalve een beheerplan maken, daarvan zien burgers op 

korte termijn niets. Visie college? 

Hoe staat het met de revitalisering van het stadspark?  

 

Programma financiering. 

We maken ons zorgen over de staat van de reserves die gedaald zijn van 4 miljoen euro naar 

1.9 miljoen euro, als we zo blijven investeren zijn de reserves binnenkort leeg. Wij vinden 

het belangrijk om hier bewust mee om te gaan, Steenbergen is financieel altijd een gezonde 

gemeente geweest en dat willen wij graag zo houden. Reden te meer om naar nieuwe 

manieren van financiering te zoeken die recht doen aan de titel van ons raadsprogramma: 

“Van gemeente naar gemeenschap”. 
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Visie college? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


