
  

     

                                          
 

 

Amendement 

 
De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 1 juni 2017 

 

Overwegende dat: 

 Het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft aangeboden ten 

aanzien van de ontwerpvisie: ‘Veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal’. 

 De gemeenteraad zich herkent in de hoofdlijnen van de ontwerpvisie.  

 De gemeenteraad van Steenbergen het uitgangspunt ‘samen werken is niet samengaan’ 

onderschrijft.  

 Dit besluit behelst geen zienswijze in te dienen betreffende deze ontwerpvisie. 

 

Stelt voor: 

Het besluit te wijzigen door wel zienswijzen in te dienen en deze als volgt te formuleren: 

 De Brabantse Wal is een uniek gebied met een grote mate van diversiteit en uniciteit. 

Het is van belang dat Steenbergen zich binnen dit gebied kan blijven onderscheiden. Er 

moet ruimte zijn voor de verdere ontwikkeling hiervan.   

 Naast ‘regiobranding’ moet gemeente brede marketing tot de mogelijkheden blijven 

behoren. 

 In de visie én de hierop volgende uitvoeringsplannen dient aandacht te zijn voor de 

aanpak van de versterking van de positie van de kernen, vitale wijken en buurten. Onze 

kernen zijn mooie maar kwetsbare pareltjes die verder ontwikkeld dienen te worden.    

 Ook voor wijken en buurten dient blijvende aandacht te zijn. De visie dient hiertoe 

mogelijkheden te bieden voor de organisatie hiervan.  

 Wij verzoeken de drie colleges om aan de economische pijler ‘Biobased’ de term 

‘Agrofood’ toe te voegen. Daarnaast dient als vierde economische pijler ‘recreatie en 

toerisme’ toegevoegd te worden.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI1NT-koPUAhULbxQKHQEPCTUQjRwIBw&url=http://www.defeanster.nl/nieuws/53958/bijeenkomst-pvda-afdelingen-over-armoede-onder-jongeren/&psig=AFQjCNHyK1x8JOxMvwwf0Jkr5c0RAcsXQw&ust=1495530322476190
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzpSVk4PUAhWKvxQKHTCTDqwQjRwIBw&url=https://d66.nl/pers/logos/&psig=AFQjCNFNrPokWbWDB7uRHZDibmxJvF7tPg&ust=1495530433366618
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI_PSlk4PUAhUFtRQKHZkaATsQjRwIBw&url=http://partijgemeentebelangen.nl/de-verkiezingen-een-overzicht-van-politieke-partijen-en-nieuwsberichten/cda-logo/&psig=AFQjCNGH4KMih-n7kPH3YuxtOeXZBr8_Jg&ust=1495530465687908
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5rqDRk4PUAhWHLhoKHadJAosQjRwIBw&url=http://www.gewoonlokaal.com/&psig=AFQjCNGnXw7_2Q-DNNNBrI7dkJIdJ4a7oQ&ust=1495530543345354
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgauzk4PUAhUFWBoKHWiOCyIQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Vvd_logo_klein_in_jpg_format.jpg&psig=AFQjCNEx9Xg3eMlCNurc_Ed02d0VEYjxkA&ust=1495530496193462


 

 In de visie dient meer aandacht te zijn voor de vitaliteit van het platteland. De 

gemeenteraad is van mening dat de ontwikkeling van de agrarische omgeving in 

combinatie met recreatie en toerisme, die de vitaliteit van het platteland niet in de 

weg zit, een belangrijke ontwikkeling is.  

 Met betrekking tot samenwerking in zijn algemeenheid dient dit vastgelegd te worden 

in de vorm van een convenant.  

 De samenwerking tussen de drie gemeenten mag nooit tot gevolg hebben dat er extra 

kosten voor de burger mee gemoeid zijn. 

 Binnen het verdere proces van de uitwerking van de definitieve visie dienen de 

gemeenteraden regelmatig te worden geïnformeerd over de voortgang en dienen de 

uitvoeringsplannen voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met twee maanden voorbereidingstijd voor de 

besluitvorming van de gemeenteraad voor overleg met diverse betrokkenen zoals 

burgers, ondernemers en achterbannen.  

 

De gemeenteraad van Steenbergen verzoekt de drie colleges van de gemeenten Bergen op 

Zoom; Woensdrecht en Steenbergen deze zienswijze te verwerken in de conceptvisie.  

 

                           

 

 Mevrouw W.A.M. Baartmans    ……………………………………………… 

  

 

 De heer E.C. van der Spelt     ……………………………………………… 

 

 

 De heer J.H.F. Weerdenburg    ………………………………………………… 

 

       

De heer C.A.A.M. Gommeren    …………………………………………………

  

 

De heer M.H.C.M. Lambers    ……………………………………………….. 

    

 

De heer T.C.J. Huisman     ……………………………………………….. 

 

 

De heer W.J. van den Berge    ………………………………………………. 


