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Een zonnig perspectief? 

Komt nu de gewone Steenbergenaar aan de beurt? 

Het college schetst financieel een zonnig perspectief. Er wordt, schrik niet!, er valt € 9,8 mln euro uit de 
dekkingsreserve vrij naar de algemene reserve. Geld dus wat in potjes zat weggestopt, maar feitelijk niet 
nodig was. 
 
En wij maar bezuinigen. De openbare ruimte ligt er op een paar pareltjes na belabberd bij. Vuile 
lantarenpalen, losliggende stoeptegels, slordig maaiwerk, tekortschietende onkruidbestrijding op stoep en 
straat. Het is de PvdA een doorn in het oog. Een zo rijke gemeente, die alleen maar oog heeft voor de 
belangen van de ondernemers en de boeren en de gewone Steenbergenaar uit het oog is verloren. 
 
Wil Steenbergen een vitale gemeente blijven dan moet de aandacht worden gericht op inrichting en 
onderhoud van de openbare ruimte en de beschikbarheid van voorzieningen. Steenbergen groeit, gelukkig 
maar, maar vnl. door de inschrijving van arbeidsmigranten. Prima, niks mis mee, maar we moeten er samen 
voor zorgen dat ook jonge gezinnen hier willen wonen. Als je met je gezinnetje op zoek bent naar een 
nieuwe stek waar kijk je dan naar. Je kijkt of je boodschappen kan doen, of de school goed bereikbaar is, of 
er openbaar vervoer is en of er leuke dingen te doen zijn. 
 
De PvdA roept de collega’s op om meer aandacht te schenken aan het voorzieningen niveau en de inrichting 
van de openbare ruimte. Heel en veilg is te beperkt, het gaat om schoon, heel en veilig. 
 
In Steenbergen is het minimabeleid op orde. Echter de aandacht voor laaggeletterdheid kan beter. De PvdA 
heeft daar een motie voor ingediend, die unaniem is aangenomen, maar de uitvoering van de motie gaat te 
traag. Ook mensen met taal- of leerachterstanden hebben recht op bijscholing. Het vergroot hun kansen op 
de arbeidsmarkt. 
 
De PvdA juicht de extra aandacht voor de handhaving regels toe. Te vaak nemen burgers het niet zo nou en 
houden geen rekening met anderen. Het is zaak dat de overheid regels weet te handhaven. 
Die extra inzet heeft dan ook de steun van de PvdA. 
 
De PvdA staat achter een flink deel van de focuspunten van het college, maar wil resultaten zien. Dat 
prettige woonklimaat moet herkenbaar worden voor de gewone Steenbergenaar. Biobased economy wordt 
al jaren geroepen, maar wanneer gaan we daar werkgelegenheid voor de gewone Steenbergenaar mee 
creëren. Vooralsnog betreft het traditionele kasteelt zonder veel synergie.  
Wat meer aandacht moet krijgen is de investering in de gewone Steenbergenaar. Dat zijn tenslotte de beste 
ambassadeurs van de Stad. Dus geen “Daar moet een Piemel in”, maar “Goh, ik wist niet dat je hier zo fijn 
kunt wonen”. 
 
Fors punt van zorg betreft de personele zorg. De uitkomsten van de nulmeting zijn zorgwekkend. De PvdA 
steunt het college dan ook om hierin een verbeterslag te maken. 
 

Dinteloord, [Datum] 



Samenvattend: De PvdA-fractie vindt dat er meer moet gebeuren aan het onderhoud van de openbare 
ruimte, meer aandacht voor het voorzieningenniveau en er moet gehandhaafd worden. Voor een zo rijke 
gemeente moet dit toch realiseerbaar zijn. 
 
Dank u wel 
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