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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 20 april 2017 
 

Aanwezig: De heer  R.P. van den Belt  voorzitter 

      

De dames: H.A.H.M. Somers   lid 

      E.M.J. Prent    lid 

De heren:  M.H.C.M. Lambers   lid  

W.L.C. Knop    lid 

G.G. de Neve   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

      C.A.A.M. Gommeren   lid 

L.C. Aben   lid  

      N.C.J. Broos   lid 

L.E. Molhoop    lid 

L. Mees    lid  

      M.H.H.I. Remery   lid 

      W.J. van den Berge  lid 

T.C.J. Huisman    lid 

 

De dames: P.W.A. Lepolder  wethouder 

      M. Vos     wethouder  

    De heren: C.F. Zijlmans   wethouder 

      Van Geel   wethouder 

   

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

 

Afwezig: Mevrouw: W.A.M. Baartmans  lid 

    De heer: W.J.P.M. Maas    lid 

 

Pers:    3      

Omroep:   5     

Publieke tribune:  7 

 

De besluitenlijst is 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 20 april 2017. 

 

01. Opening. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de besluitvormende vergadering van de 
gemeenteraad van Steenbergen. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Baartmans en de heer Maas.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.   
 

03. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.  
 

04. Vaststelling besluitenlijst van 30 maart 2017. 
Geen opmerkingen over binnen gekomen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 
05. Vragenhalfuur.  

De heer Van der Spelt: vraagt naar de uitkomsten van de gevoerde gesprekken over de 380 Kv 
hoogspanningsleidingen. Wethouder Lepolder: de gesprekken van vandaag gingen over de waarde 
van De Dassenberg. De wethouder heeft vanmiddag tevens gesprekken gevoerd en de aanwezigen 
meegenomen in het proces en er is breedvoerig over dit onderwerp gesproken. Zij loopt ertegen 
aan dat er een aantal aspecten zijn die het gecompliceerd maken. Er dienen gedetailleerde kaarten 
en informatie te komen. Er is vanmiddag duidelijk gemaakt dat nooit iedereen tevreden zal zijn. Er 
is vandaag veel uitgelegd. Tennet heeft het aanbod gedaan hiernaartoe te komen. De 
samenwerkende overheden komen zeer regelmatig bij elkaar. Er wordt gezocht naar de hoogst 
haalbare variant en de mogelijkheden om mensen te compenseren.      
 
De heer Remery: vraagt naar het afval bij de tennisvelden. Dit geldt voor meerde  locaties in de 
kernen van de gemeente Steenbergen. Hoe krijgen we de structurele afvaloverlast op bepaalde 
vaste locatie beter onder controle? Wethouder Zijlmans: met deze problematiek wordt zo 
adequaat mogelijk omgegaan. Bijna dagelijks worden bepaalde locaties opgeruimd. Er staan 
afvalbakken maar die worden niet gebruikt. Er wordt gekozen voor gereguleerde, geconcentreerde 
locaties. Soms moet er met andere ogen naar gekeken worden. Wanneer iets via de melddesk komt 
wordt het opgelost.     
  

06. Begroting Stichting SOM.  
De oordeelvormende vergadering van 3 april 2017 heeft aangegeven dat dit een hamerstuk kan 
zijn. De raad stemt unaniem in met het voorstel.  
 

07. Natuurbeleidplan.  
De oordeelvormende vergadering van 3 april 2017 heeft aangegeven dat dit een hamerstuk kan 
zijn. De raad stemt unaniem in met het voorstel.   
 

08. Ingekomen stukken en mededelingen.  
De ingekomen stukken worden vastgesteld, op uitzondering van ingekomen stuk 1: Loop der 
bevolking en ontwikkeling woningbouw. Dit stuk wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de 
volgende oordeelvormende vergadering.  
 

09. Sluiting.  
De voorzitter dankt de raadsleden voor hun inbreng en iedereen op de publieke tribune voor de 
aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de hal.  
 
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 1 juni 2017  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


