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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 22 

juni 2017 
 

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

      

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

      E.M.J. Prent    lid 

W.A.M. Baartmans  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 

W.J.P.M. Maas    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:   -      

 

Pers:     3     

Omroep:    5   

Publieke tribune:   15 

 

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio en video opname van de 

vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 22 juni 2017. 

 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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01. Opening.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze raadsvergadering. Hij vraagt extra aandacht voor de 

heer Huisman die is geslaagd voor de Pabo en overhandigt hem een boeket bloemen.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De heer Broos geeft aan dat agendapunt 15. een hamerstuk kan worden. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. De heer Lambers kondigt een motie aan betreffende de platanen aan de Kruispoort, namens het 

CDA, de VVD, StAn en de Volkspartij (motie 15A.) Mevrouw Baartmans wil ook een motie indienen mede 

namens D66. Het onderwerp is ‘platanan Kruispoort’ en dan het kandelaberen (motie 15B.).      

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 1 juni 2017. 

Geen opmerkingen voor de vaststelling van de besluitenlijst van 1 juni 2017. De besluitenlijst wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Remery wil waardering uitbrengen voor de wijze waarop het college en de raad heeft meegewerkt 

aan de viering van het 450 jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer. De vraag is hoe het college dit heeft 

ervaren.  

De burgemeester is trots op de wijze waarop dit is ingevuld en spreekt zijn complimenten uit voor de 

organisatoren.   

 

De heer Lambers over de gestelde artikel 40 vragen betreffende de sportactiviteiten voor 50+. Wethouder 

Van Geel geeft aan dat dit voor senioren is die niet meer in het werkproces zitten. De term senioren is 

algemeen aanvaard. De activiteiten van SWOS worden nog niet uitgebreid voor werkende senioren.  

De heer Lambers verzoekt dit te agenderen voor een oordeelvormende vergadering. Hij acht de 

antwoorden onvoldoende.  

 

06. Jaarrekening 2016.  

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel.  

 

07. Begroting WVS 2018. 

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel.  

 

08. Begroting 2018 RAV Brabant MWN. 

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel. 

 

09. Begroting GGD 2018. 

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel. 
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10. Begroting Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.  

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel. 

 

11. Begroting 2018 Regio West-Brabant en jaarverslag 2017.  

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel. 

 

12. Begroting 2018 en jaarrekening 2016 OMWB. 

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel.  

 

13. Camerabeveiliging in Steenbergen-centrum. 

Dit betreft een hamerstuk. De fractie van Gewoon Lokaal! wordt geacht tegen gestemd te hebben. De 

gemeenteraad gaat zonder verdere beraadslaging akkoord met dit voorstel.  

 

14. Aankoop percelen Zeelandweg-Oost 18 en 20. 

Dit betreft een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord met 

dit voorstel.  

 

15. Herziene begroting 2017 en begroting 2018 West-Brabants archief. 

Bij de vaststelling van de agenda heeft de fractie van de VVD aangegeven dat dit agendapunt als hamerstuk 

aangemerkt kan worden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en derhalve is de gemeenteraad 

unaniem en zonder verdere beraadslaging akkoord gegaan met dit agendapunt.  

 

15A. Motie vreemd aan de orde van de agenda ‘Bomen Kruispoort’. 

De heer Lambers geeft aan deze motie op 1 juni ook ingediend te hebben. OM pragmatische redenen is dit 

toen niet in besluitvorming gebracht. De motie is nu grotendeels hetzelfde. Er zijn twee zaken aangepast. 

De heer Lambers geeft een toelichting op de motie. En geeft aan dat kandelaberen hetzelfde is als kappen 

of vellen.  

De heer Weerdenburg de heer Weerdenburg geeft aan dat het gevoel van onveiligheid niet is gewijzigd. 

Het rapport is op 2 juni gedateerd en de raad heeft dit pas eergisteren ontvangen. De bomen zijn wel vitaal 

maar niet in een goede conditie. Hij vindt dat de bomen gekapt moeten worden en herplant moet plaats 

vinden die ook het aangezicht van de Kruispoort verbetert.  

De heer Huisman: de bewoners voelen zich niet veilig. Dit moet hier en nu opgelost worden. De heer Van 

der Spelt geeft aan dat er voor de tweede maal over dit onderwerp wordt gesproken. Hij snapt het gevoel 

van onveiligheid van de bewoners. Dit is een objectief rapport van een bureau. De bomen staan goed en de 

veiligheid is niet in het gedrang. Het monitoren van de conditie acht hij een goede zaak. Hij steunt de motie 

niet.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat Gewoon Lokaal! kennis heeft genomen van de stukken. Door het 

kandelaberen treedt hergroei op. Een beheermaatregel. Een win-win situatie. 

 De heer Van den Berge geeft aan een aarzeling te hebben vanwege het feit dat hij een aantal vragen heeft. 

Hij is begaan met authentieke bomen en dat die goed passen op de plek waar ze staan. Er dient een veilige 

situatie te ontstaan. Platanen lenen zich goed voor het kandelaberen. De juridische kwestie is hieraan 

ondergeschikt. Gaat dat kandelaberen leiden tot een veilige situatie? En wat is de situatie daarna? Er dient 

jaarlijks naar gekeken te worden. De heer Gommeren geeft aan dat veiligheid voorop staat. Door het 
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onderzoek is de onveiligheid niet weggenomen. Ook weg en trottoir hebben hieronder te leiden. De heer 

Van der Spelt vraagt de heer Gommeren naar de verhoogde grondwaterstand. De heer Gommeren maakt 

zich zorgen over de kosten. Er dient ook gekeken te worden naar de vervangingstermijn. De heer van den 

Berge geeft aan dat een gekandelaberde boom meer water voor de omgeving oplevert.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 2 minuten.  

 

De voorzitter stelt voor om eerst de motie van mevrouw Baartmans voor te lezen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord.  

 

Mevrouw Baartmans leest de motie voor.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 7 minuten.  

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft aan dat er nu twee moties zijn. De heer Lambers geeft aan 

dat kandelaberen geen zin heeft en dat ieder jaar een rapport uitgebracht dient te worden. De heer 

Lambers geeft aan dat de stoep open moet. Mevrouw Baartmans geeft aan dat kandelaberen niet 

opgenomen is in het voorstel. De heer Lambers geeft aan dat er veel investeringen nodig zijn. En dat er 

voor bewoners opgekomen moet worden. De heer Weerdenburg geeft aan dat er nieuwe bomen komen bij 

de kerk en dat er dan nieuwe bomen kunnen komen die elkaar versterken. Verlengd kandelaberen de 

levensduur van de bomen? De heer Huisman:  het rapport aangeeft dat de bomen een sterk verminderde 

conditie hebben. Kan dit dit jaar gerealiseerd worden? Het esthetisch aanzicht van het straatbeeld gaat niet 

vooruit met het kandelaberen. Het jaarlijks onderzoek naar de bomen zal kosten met zich meebrengen. Hij 

steunt deze motie niet.  

De heer Van der Spelt geeft aan dat de verminderde conditie geen effect heeft op de veiligheid.  

 

Mevrouw Baartmans: de vitaliteit van de bomen is goed volgens het rapport. De heer Huisman geeft aan 

dat er ook staat dat de conditie sterk verminderd is. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de motie gebaseerd 

is op het advies van Sirene. De heer Van den Berge geeft aan dat veiligheid voorop staat. Hij geeft aan 

overtuigd te willen worden. De veiligheid moet gegarandeerd worden. Hebben de bomen nog een gezonde 

structuur na het kandelaberen. De heer Knop geeft aan dat een veilige situatie niet is dat de stoep 

opengebroken wordt. De heer Gommeren geeft aan dat kandelaberen dit jaar niet kan gebeuren. Een 

kapvergunning kan pas medio 2018 afgegeven worden.  

De heer Van den Berge de veiligheid kan alleen gegarandeerd worden wanneer de bomen gekandelaberd 

worden. De heer Gommeren geeft aan dat dit gaat om het veiligheidsgevoel van de burgers.  

 

Wethouder Zijlmans: indien er wordt gekozen voor kappen voorziet hij dat er bezwaren komen. Hij geeft 

aan het rapport eerst met de belanghebbenden te hebben willen bespreken. Het gaat om monumentale 

bomen. Het kappen is nog geen ABC’tje. De bomen zijn veilig. Er zijn geen meldingen bij de gemeente 

betreffende de kauwen. De heer Lambers geeft aan dat hij dit ook niet heeft aangegeven. Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat er kosten aan zijn verbonden. Het exacte bedrag kan hij niet aangeven. Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat de veiligheid toeneemt bij kappen.  

 

De heer Lambers geeft aan dat kandelaberen gelijk staat aan kappen. De heer Gommeren vraagt of er 

achterstallig onderhoud is. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de bomen een beetje scheef staan en hoog 

zijn, dat zie je nu pas goed. De heer Huisman geeft aan dat het esthetisch effect toch niet goed is na het 

kandelaberen. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het een compactere boom wordt na het kandelaberen. 
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Wethouder Zijlmans geeft aan dat er met de bewoners is gesproken maar dat er nog geen afspraken zijn 

gemaakt. De heer Lambers geeft aan dat de bewoners hebben aangegeven het geen goed gesprek te 

hebben gevonden. De GGD zou dit onderzoek moeten plegen. De GGD zou dit moeten doen. Dat geeft de 

verordening aan. Hij verzoekt de wethouder plaats te nemen en de moties in stemming te brengen. 

Wethouder Zijlmans: de heer Lambers luistert slecht; het college heeft nog geen voorstel gekregen. Dit 

wordt beschouwend besproken. De bomen kunnen nog 10 a 15 jaar mee. De termijn kan opgerekt worden 

wanneer deze gekandelaberd worden. Ieder jaar wordt de controle uitgevoerd. De veiligheid dient in de 

gaten gehouden te worden. De heer Huisman waarom wordt er niet ieder kwartaal een onderzoek gedaan? 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat één maal per jaar reëel is. De heer Van den Berge bij de bewoners is nog 

veel onduidelijk. Het is lastig zonder het afgewogen oordeel van de omwonenden te kennen. Er is een 

vergunning nodig en kan niet morgen of oevermorgen. Kan dit besluit verdaagd worden, zodat de raad een 

goed besluit kan krijgen. De heer Lambers heeft van de bewoners begrepen dat ze de bomen weg willen 

hebben.  Hij gaat niet akkoord met het ordevoorstel van de heer Van den Berge. De overige fracties 

ondersteunen dit. Wethouder Zijlmans: dit is geen voorstel van het college. Kappen heeft de voorkeur van 

de bewoners. Er dient ook een oordeel over de andere motie gegeven te worden. De heer Mees geeft aan 

dat er onzekerheden zijn. Het kadelaberen kan ook minder goed. Hij wil wel zekerheid hebben over de 

(on)veiligheid.  Wethouder Zijlmans lagere bomen zijn altijd veiliger. De heer Lambers vraagt of er dan wel 

een collegestandpunt is. De heer Zijlmans geeft aan dat er gewoon een antwoord gegeven wordt op een 

vraag. De heer Aben vraagt naar de onveiligheid van het trottoir en de hoge waterstand. Kandelaberen 

verhoogt de waterstand. Wat zijn de plannen voor de verbetering van het trottoir? Wethouder Zijlmans 

geeft aan dat er bij kandelaberen mogelijkheden zijn voor het herstel van het trottoir. Hij heeft daar verder 

nog niet over nagedacht.   

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten.  

 

De heer Van den Berge de PvdA heeft moeite met het kappen. Maar de bewoners hebben geen problemen 

met platanen in zijn algemeenheid. Alles afwegende zegt de PvdA dat de bewoners inbreng moeten krijgen. 

Er dient een goed plan te komen om de sfeer te herstellen. De PvdA vraagt de wethouder om er stevige 

bomen neer te zetten zodat het meteen wat lijkt. Hij wil dan met de bewoners meegaan en de bomen 

kappen. De heer Lambers geeft aan dat de motie aangeeft dat dit inderdaad in overleg met de bewoners 

moet.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat als de motie aangenomen wordt dat niet betekent dat het niet zomaar 

gebeurt omdat er bezwaren tegen komen. De motie zal door het college behandeld worden en dan komt 

het college met een standpunt naar de gemeenteraad.  

 

De voorzitter brengt de moties in de volgende volgorde in stemming: 

 

Motie 15 B. Motie van Gewoon Lokaal! (kandelaberen bomen)  

TEGEN: De Volkspartij, StAn, CDA, VVD, PvdA (12)  

VOOR: Gewoon Lokaal! en D66 (7)  

VERWORPEN 

 

Motie 15 A. Motie van de Volkspartij en StAn (kappen bomen) hoofdelijke stemming: 

TEGEN:  Gewoon Lokaal! en D66 (7)  

VOOR:  De Volkspartij, StAn, CDA, VVD, PvdA 12)  

AANGENOMEN  
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16. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bij dit agendapunt worden de ingekomen stukken van 6 en 7 juni afgehandeld. De raad gaat hiermee 

akkoord.  

 

17. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur en dankt iedereen: aanwezigen, kijkers en luisteraars. Hij 

nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de hal van het gemeentehuis.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 13 juli 2017  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2017/22-juni/19:30/Sluiting-1

