
 
 

Motie op naar Schoon, Heel en Veilig 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 21-7-2016, aan de orde 

zijnde agendapunt 7 betreffende Actualisatie wegenbeheerplannen, civiele kunstwerken en 

openbare verlichting 

Overwegende dat: 

- Het basisniveau van de Wegenbeheerplannen heel en veilig is; 

- Dat hier het begrip schoon aan ontbreekt; 

- Dat de burgers van Steenbergen ook mogen rekenen op schone lantarenpalen, schoon 

straatmeubilair en in het algemeen een schone stad of dorpskern; 

- Een schoon woongebied de aantrekkelijkheid voor nieuwvestigers bevorderd; 

 Is van mening dat:  

- De gemeente Steenbergen een aantrekkelijke gemeente moet worden 

- Daarvoor onder meer de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau moet worden 

gebracht; 

- Nu het moment is om een grote inhaalslag te maken op het gebied van de 

onkruidbestrijding, schoonmaken van straatmeubilair en het verbeteren van de uitstraling 

van rotondes; 

 

Draagt het college op: 

- Om op korte termijn (bij de behandeling van de begroting 2017) in kaart te brengen waar 

een inhaalslag in het verstedelijkte gebied valt te behalen, welk onderhoudsniveau beter 

past bij een aantrekkelijke, schone, hele en veilige woonomgeving; 

- Om nu al structureel 100.000 euro uit te trekken voor extra onkruidbestrijding, en het 

schoonmaken van straatmeubilair zoals verkeersborden en lantarenpalen op en rond de 

openbare wegen binnen de 6 kernen; 

- Om voor deze verhoogde inspanning een structurele dekking te zoeken en deze onder te 

brengen in de begroting 2017; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

 



Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 
Willem van den Berge 

Joey van Aken 

Lesley Molhoop 

…………………………………

…………………………………

……………………………….. 

 

 

Wilma Baartmans 

Maurice Remery 

Esther Prent 

Edwin Maas 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Michel Lambers 

Ger de Neve 

Wil Knop 

Bart Suijkerbuijk 

…………………………………

…………………………………

……………………………… 

……………………………… 

 

Eric van der Spelt 

Hanneke Neutkens 

Ad Theuns 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Kees Gommeren 

Luc Aben 

…………………………… 

…………………………… 

 

Jeroen Weerdenburg 

Jurgen Huijbregts 

…………………………… 

…………………………… 

 

Tim Huisman …………………………… 

 



 


