
 

 

Perspectiefnota 2017-2021. 

GewoonLokaal! is verheugd dat de begroting een financieel gezonde gemeente laat zien met een 

sterke algemene reserve van 9 mln euro. 

Anderzijds zijn we bezorgd over de structurele dekking van budgetten in de toekomst. Voor ons is 

dan ook topprioriteit om inkomstenbronnen te vinden zoals aanscherpen van het acquisitiebeleid, 

geld generen voor de gemeenschap middels duurzame energieprojecten en groei van het aantal 

inwoners middels woningbouw op maat. 

Uw visie graag. 

GewoonLokaal! blijft bij het standpunt dat stevige promotie van Steenbergen waardoor onze 

naamsbekendheid en ons imago positief versterkt worden onontbeerlijk is. Onder andere hiermee 

kunnen we aantonen dat Steenbergen een gastvrije gemeente is. 

Visies zijn er in overvloed, wat naar onze mening ontbreekt is de uitvoering ervan, een visie opstellen 

om een visie te hebben is papieren bureaucratie, wij willen dat de uitvoeringsprogramma’s 

aangepakt worden waardoor de leefbaarheid in de kernen verstevigt en gewaarborgd wordt. 

 

Ontwikkelingen. 

Van gemeente naar gemeenschap, zo luidt de titel van het raadsprogramma dat bijna 4 jaar geleden 

is opgesteld. Naar onze mening wordt dit nog maar mondjesmaat werkelijkheid. In de 

perspectiefnota staat meermaals dat aangesloten moet worden bij de gemeenschap voor vooral het 

maken van visies maar dat is niet genoeg. 

Ons bereiken berichten dat de gemeente in projecten van derden het nogal eens stevig laat afweten. 

Dat verbaast ons, daar zijn we niet blij mee. Initiatieven van derden voor het welzijn van onze 

gemeente worden slechts mondjesmaat en na veel aandringen gesteund, dat moet echt beter. 

Voorbeelden zijn de afdracht van de reclamebelasting aan RPS, Stadhaven van de website halen 

terwijl dit nog niet af is, verbeteringen in de openbare ruimte niet aanbrengen, ambtelijke 

ondersteuning onthouden. 

Van gemeente naar gemeenschap staat nog in de kinderschoenen. 

Uw visie graag. 

 

Overstijgende thema’s. 

Handhaving. 



Er is extra formatie nodig om handhaving uit te kunnen voeren op het wettelijk verplicht adequaat 

niveau. Wij trekken de conclusie dat handhaving binnen onze gemeente niet op orde is. In onze 

aangenomen motie honden belasting dragen wij het college ook op om de inkomsten van deze 

belasting juist ook op handhaving in te zetten. We vragen van onze inwoners om zich aan alle 

plichten te houden, dan moeten we ook samen optreden als anderen zich er niet aan houden. Juist 

bij dagelijkse ergernissen zoals; meenemen van poepzakjes, loslopende honden, fout parkeren etc. 

Want niet voor niets doet een goed voorbeeld, goed volgen. 

 Graag uw reactie hierop. 

Organisatieontwikkeling. 

In de nulmeting overheidsontwikkelmodel wordt geconcludeerd dat de maatschappij vraagt om een 

wendbare en krachtige organisatie. 

Zoals ik hiervoor al benadrukte is de organisatie sterk voor verbetering vatbaar, dit vraagt niet alleen 

om uitbreiding van het personeelsbestand maar vooral ook een andere mentaliteit. De overheid 

behoort dienstbaar te zijn aan de samenleving, mensen kunnen immers niet kiezen en zijn van de 

organisatie afhankelijk. 

Passen wij onze organisatie niet aan dan zal dit een nadelig effect gaan hebben en remmend werken 

op de voortgang van een duurzaam en economisch en sociaal welvarend Steenbergen. 

Uw visie graag. 

 

Innovatie. 

Als GewoonLokaal! zijn wij verheugd dat onze motie ingediend op 21 juni 2012 eindelijk tot 

uitvoering wordt gebracht. ( dit duurt toch veel te lang) 

Het is een goed begin om het innovatiefonds ten eerste in te zetten t.b.v. biobased/AFC Nieuw 

Prinsenland. Wat ons betreft mag dit fonds in een latere fase tevens worden aangewend voor 

innovatie binnen andere bedrijfstakken zoals recreatie en toerisme alsook ten behoeve van de 

ontwikkeling van agrarisch gerelateerde technieken op gebied van duurzaamheid. 

Naast innovatie op economisch gebied wil GewoonLokaal!, daartoe geïnspireerd door de gemeente 

Tholen een stimuleringsfonds Samenleven in het leven roepen. Dit fonds is bestemd voor initiatieven 

vanuit de samenleving gericht op: jeugdzorg en passend onderwijs, ouderen, uitkeringsgerechtigden, 

leefbaarheid en fysieke leefomgeving en participatie. 

Het fonds is bedoeld voor initiatieven die uit de samenleving komen waarbij de samenleving naar 

vermogen participeert. Als voor het initiatief anderzijds een bijdrage is verkregen kan geen beroep 

worden gedaan op het fonds. 

Het fonds kan worden gevoed door een bijdrage per verkochte vierkante meter bouwgrond of op 

een andere manier structureel gevoed worden. 

GewoonLokaal! dient hierover een motie in. 

Uw visie graag. 

 

Risico’s. 



Naar verwachting zullen de kosten in het sociale domein gaan stijgen. Zorgvragen worden complexer 

en kosten meer. Bovendien zijn er meer pm posten in de begroting opgenomen, dit voedt de zorg en 

onzekerheid. Wij vragen het college om hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. 

Uw visie graag. 

 

Programma’s.  

Bestuur en veiligheid. 

Ons bereiken signalen over een toenemende mate van overlast gevende mensen in de wijk Zuid. Is 

dit gegeven bij u bekend? 

Ook maken mensen in diezelfde wijk zich zorgen om het verlies van de sociale cohesie in de wijk 

omdat Stadlander veelvuldig haar woningen verkoopt aan tuinbouwbedrijven. Zij huisvesten daar 

hun arbeiders die hier niet gekomen zijn om te integreren maar om te werken. Opgepast moet 

worden dat een wijk niet onder deze druk bezwijkt. 

Uw visie graag op beide punten. 

 

Beveiliging gemeentehuis. 
Gewoon Lokaal! vind het heel erg belangrijk dat zowel de burgers, alle medewerkers van de 
gemeente 
zich veilig voelt in haar werkomgeving alsmede gemeentehuis. Echter de post 'beveiliging' vinden wij  
de spuigaten uitlopen. In onze visie kan deze best een stuk minder, naar het niveau van vijf jaar 
geleden. 

Graag uw visie. 

 

Dienstverlening. 

Beter contact. 

Naar aanleiding van onze technische vragen en de beantwoording daarvan vragen we u een goed 

leesbare evaluatie op te stellen van alle middelen die we gebruiken om de communicatie met 

burgers te verbeteren. 

Waar zitten de knelpunten? Hoe worden meldingen teruggekoppeld en hoelang duurt dat? 

Wat wordt er gedaan met veelvuldig voorkomende meldingen over de openbare ruimte om deze 

structureel op te lossen? Kortom, leren we hiervan? Zijn de middelen die de raad hiervoor 

beschikbaar heeft gesteld doelmatig gebruikt? 

Graag uw reactie. 

 

Herziening evenementenbeleid. 



U wilt een evenementenplatform gaan oprichten? Ten eerste bestaat dit al een paar jaar en ten 

tweede vinden wij dit geen taak van de gemeente.  

Uw visie graag. 

 

 

 

 

 

Sport en cultuur. 

De rol van de vrijwilliger wordt steeds belangrijker, maar er is steeds minder animo voor een rol als 

vrijwilliger. Is dat inderdaad een feit? Kan de wethouder dit middels het toegezegde onderzoek naar 

vrijwilligers in het algemeen binnen de gemeente concluderen? Wij zouden dan graag de uitkomsten 

willen inzien incl. een advies van het college hoe we kunnen borgen dat van gemeente naar 

gemeenschap mogelijk blijft door het beroep dat wij hierin doen op onze inwoners. Minder ambitie 

om vrijwilliger te worden. Ons inziens is aangetoond dat mensen behoefte hebben aan een flexibel 

soort vrijwilligerswerk, niet minder maar anders. 

 

Uw visie graag. 

 

WMO en jeugd. 

Het onderzoek laaggeletterdheid is afgerond. Wat zijn de resultaten? Welk beleid wordt hierop 

afgestemd? 

 

Armoedebeleid.  

Ieder kind heeft recht op gelijke ontwikkelingskansen. Wij hebben vaker aandacht gevraagd voor het 

bestrijden van kinderarmoede in onze gemeente. Partners hebben aangegeven dat er kernen zijn in 

onze gemeente waar juist verborgen armoede is. Je ziet het niet, maar het is er wel. Er wordt nu 

vooral financieel samengewerkt met landelijke en professionele stichtingen en organisaties. Zonder 

hen tekort te doen, zijn dit niet de juiste partijen om deze verborgen armoede te signaleren en hier 

iets kleins aan te doen. Doopcelen moeten worden gelicht voor een relatief kleine vergoeding zoals 

een lidmaatschap voor een sportvereniging of een schoolbijdrage. Wij zouden graag  zien dat de 

gemeente samen gaat werken met lokale initiatieven. Ook moet de samenwerking gezocht worden 

bij de winkeliers uit onze kernen. Zij kunnen de noodzakelijke spullen leveren die nodig zijn om een 

kind mee te laten doen. Ieder kind gaat naar school. Juist in deze omgeving, de sportvereniging, en 

openbare voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken en dorpshuizen  (vanaf de peuterschool t/m 

het voortgezet onderwijs)  willen wij zichtbaar hebben op welke regelingen een beroep  kan worden 

gedaan. Biedt dit veel en onzichtbaar aan, zodat iedereen op zijn eigen tempo en manier 

laagdrempelig om financiële ondersteuning kan vragen. De motie die wij hebben ingediend over het 

stimuleringsfonds samenleven kan hierbij een hulpmiddel zijn. 



 Graag reactie op onze verzoek. 

 

Scholendebat 

Bij onze jeugd zijn ideeën genoeg hoe we onze gemeente een stukje mooier kunnen maken. Nu 

worden enkel de ideeën van de winnaars van de 2 debatten uitgevoerd en dat vinden wij zonde. Wij 

zouden graag de mogelijkheid willen creëren om meer van deze plannen te laten uitvoeren. De 

uitgaves zijn relatief klein vergeleken met de beschikbaarheid van €2.500 per idee en het past binnen 

ons programma van gemeente naar gemeenschap. De jeugd zet zich hier krachtig in en krijgen de 

ondersteuning vanuit school, raadsleden en ouders. Denk hierbij aan het idee van de Petrus en 

Paulusschool om EHBO lessen te verzorgen op de basisscholen. Ze hadden zelfs al een sponsor 

gevonden en ook uit dagelijkse stelling van het NOS jeugdjournaal van maandag 19 juni 2017 “EHBO 

lessen moeten verplicht worden op school” stemden ruim 78% van de kinderen voor (uitgebrachte 

stemmen 12.977). En ook demissionair premier Rutte heeft de kinderen middels een brief zijn blijk 

van waardering en hoop op uitvoering doorgegeven. 

Geef onze kinderen de kans om deze kleine dromen werkelijkheid te maken. Een blijk van waardering 

en het besef dat inzet voor je gemeenschap het verschil maakt. (Dekking uit de algemene reserves, 

opstart is eenmalig)  

Graag reactie en we dienen eventueel een motie in.  

 

Onderzoek jeugdhonk. 

Behalve het fysieke aspect zou ook aandacht besteed  moeten worden aan de verschillende 

bezoekers van het jeugdhonk. Hoe bereik je de groepen die er geen gebruik van maken en wat is 

daarvan de oorzaak? Wat GewoonLokaal! betreft maken nu nog te weinig vooral jeugdige bezoekers 

( 13-14 jarigen) gebruik van de mogelijkheden. 

Uw visie graag. 

 

Recreatie, economie en participatie. 

Havenkom De Heen. 

Als GewoonLokaal! staan we achter het plan om de havenkom aantrekkelijker te maken. We kennen 

op dit moment nog niet het einddoel van de opwaardering maar vinden toch het budget aan de lage 

kant. Het toevoegen van extra elementen/investeringen die de belevingswaarde van de havenkom 

verhogen zijn voor ons zeker bespreekbaar. Gewoon Lokaal verwacht dat bij dit havenproject De 

Heen de opwaardering samen tot stand wordt gebracht met “Leefbaarheid de Heen”. 

Een quick win: de opwaardering van “De Heensche Molen” en een attractief toeristische kans 

passend in het cultureel erfgoed betreft het prominenter en beter bereikbaar maken van de 

“Dieskopmotor”. Op dit moment staat dit historisch industrieel erfgoed weg te teren en lijkt deze 

geheel in de vergetelheid te raken terwijl het een prachtige parel voor onze gemeente is. 

Uw visie graag. 

 



Milieu en ruimtelijke ontwikkeling. 

Centrumplan Welberg. 

Waarom moet, in tegenstelling tot andere plannen, het centrumplan Welberg kostendekkend zijn? 

 

Opschaling bestaande windturbines met toepassing sociale randvoorwaarden. 

Wat Gewoonlokaal! betreft komen er langs de A4 meer windmolens met de toepassing van sociale 

randvoorwaarden waardoor structureel extra inkomsten worden gegenereerd welke ten goede 

komen aan de gemeenschap. Wij zouden graag in de eisen opgenomen zien dat toekomstige molens 

niet hoger worden dan 150 m zodat DE RODE EN WITTE (KNIPPER) LICHTEN  DIE  hinder veroorzaken 

niet meer hoeven te worden aangebracht. Doordat de molens minder hoog worden, zijn voor 

dezelfde opbrengsten meer molens en meer percelen nodig: de revenuen kunnen door deze 

spreiding over meerdere partijen worden verdeeld wat ook leidt tot een “breder” draagvlak.  

Uw visie graag. 

 

Beheer openbare ruimte. 

 

 

Maaien bermen en sloten. 

In de beantwoording van de vragen van Gewoon Lokaal! over het maaibeleid bermen, lezen we dat 

wordt onderzocht wáár het nuttig is om over te stappen naar een biodiverser maaibeleid. In het 

enkele maanden geleden vastgestelde Natuurbeleidsplan is echter al een rangschikking gemaakt. 

“in ieder geval te verschralen bermen, in zuidwestelijke deel van de gemeente” (p. 34-7)  

Overigens verzoeken wij u het uitvoeringsprogramma Recreatie, Erfgoed en Natuur versneld uit te 

werken. 

Het laten liggen van het maaisel, zoals thans gebruikelijk is, heeft tot gevolg dat de bermen over de 

jaren heen langzaamaan verhogen waardoor de afwatering van de wegen verslechtert (en 

grondwerkzaamheden nodig zijn). Wilt u de nadelen en kosten hiervan meenemen in uw sommetjes? 

We vragen u om de gewenste vervolgstappen in het maaibeleid te nemen, als eerste in zuidwest 

Steenbergen. Kijkt u dan niet alleen naar de kosten maar ook naar de opbrengsten (betere 

afwatering, minder grondwerk).  

Graag uw reactie 

Bomen. 

Veel bermen en ook dijken in het buitengebied Steenbergen lenen zich voor aanplant van meer 

bomen. Wij verzoeken u na te gaan waar deze uitbreiding het best kan plaatsvinden om vervolgens 

over te gaan tot actie. De polders worden attractiever maar het is zaak om hierbij geen onredelijke 

hinder te veroorzaken voor agrariërs  Voorbeeld: het doortrekken en afmaken van de bomenrij De 

Linie naast de A4. Kiest u daarvoor aub inlandse en ziektevrije boomsoorten 



 Graag uw reactie 

Bomen en openbaar groen Kruisland. 

Gewoon Lokaal! wil nogmaals aandacht vragen voor het groen in de kern Kruisland. Bekend is dat 

deze kern het minste groen heeft van onze gemeente. De wens om een dorpsbos te realiseren is 

momenteel niet haalbaar. Gewoon Lokaal! heeft dit al vele jaren op het programma staan en 

betreurd dit en is hierover teleurgesteld. Nu dit (momenteel) niet mogelijk is willen we vragen om 

goed te kijken naar bestaande plaatsen om zoveel mogelijk groen, lees bomen aan te planten. Graag 

wilt Gewoon Lokaal! op korte termijn, in de herfst van dit jaar, beweging in deze zaak, zodat de 

inwoners in een zo groen mogelijke leefomgeving kunnen verblijven. Tevens vragen wij om een 

bomenplan te overleggen en dit zo maximaal mogelijk in te kleden.  Onder bestaande bomen is te 

bekijken om hier beplanting aan te brengen en zo nodig aan te passen. Een reële optie is om in het 

centrumhart hanging baskets te monteren ter compensatie van het achtergebleven groen. 

Graag uw visie. 

 

Entrees en rotondes. 
Gewoon Lokaal! verbaasd zich, ondanks herhaaldelijk gevraagde aandacht, over de toestand en 
gesteldheid met betrekking tot de entree van de (kleine) kernen. We kennen allemaal de eerste 
indruk. 
Als een bezoeker één van onze kernen binnen rijdt, moet men een verzorgde indruk krijgen. Dit is 
momenteel geenszins het geval. Het onkruid staat tientallen cm's hoog, de struiken zijn bruin, kapot, 
de bebording van gemeente aanduiding zijn zichtbaar vervaagd, letters bijna onleesbaar en de 
frames zijn kapot, oud en versleten. 
Graag willen wij zien dat de entrees weer ware eyecatchers worden met mooie nieuwe borden. 
Nette duurzame frames waarin de plaatsnamen van onze kernen pronken. Mooie groene en 
eventuele bloemrijke beplanting en een mooi welkom bord met de dorps en/of stadsvlag .De 
inwoners zijn trots op 
de plaats waarin zij wonen en dit moet uitgestraald worden. 
Ditzelfde geldt voor de rotondes met name in Steenbergen en Dinteloord. Wanneer wordt de 
beloofde aandacht 
en aanplant werkelijkheid? 

 

 

 

Motie rotondes en entrees. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


