
Ter attentie van de leden van de gemeenteraad van Steenbergen 

Onderwerp: Oordeelvormende vergadering d.d. 06-09-2017. Agendapunt 7. Centrumplan Welberg 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Om te beginnen willen wij ons verontschuldigingen voor het late moment waarop u deze reactie 

ontvangt. Het was de bedoeling dat ondergetekende vanavond voorafgaand aan de 

oordeelvormende vergadering in zou spreken. Door persoonlijke omstandigheden is dit helaas niet 

mogelijk. 

 

Wij benaderen u inzake het Centrumplan Welberg zoals dat vanavond voor u ligt. Een plan dat in 

samenspraak met vele betrokken belanghebbenden, waaronder de dorpsraad, tot stand is gekomen. 

Een prettig proces met ruimte voor de vele belangen die in dit gebied samenkomen. In het 

Centrumplan zien wij veel van de zaken die vanuit het dorp zijn aangedragen terug. Er zijn echter ook 

een paar cruciale punten waar wij ons als dorpsraad zorgen over maken en die wij om die reden aan 

uw voor willen leggen. We hopen dat u deze opmerkingen wilt meenemen bij uw overwegingen. Het 

streven van de Dorpsraad Welberg is om te komen tot een groen, sterk kloppend dorpshart waar 

Welbergenaren van alle leeftijden de komende decennia met plezier samenkomen. 

Natuurlijke invulling 

Zoals u in het stuk heeft kunnen lezen, zal een projectgroep zich bij uitvoering buigen over de exacte 

invulling van het plein, overeenkomstig met het gemeentelijk voornemen om ‘van gemeente naar 

gemeenschap’ te gaan. Als kadersteller willen wij u echter vragen om bij het vaststellen van de 

uitgangspunten voorrang te geven aan een zo natuurlijk mogelijke invulling van het terrein en wel 

om de volgende redenen:  

 Met de invulling van het voormalige voetbalveld als woningbouwlocatie, verdwijnt een 

substantieel groen gebied uit de kern van Welberg. Hoewel ons dorp landelijk gelegen is, zijn 

er binnen de bebouwde contouren geen grotere oppervlaktes openbaar groen te vinden. We 

ijveren er om die reden naar om het Centrumplan zo natuurlijk mogelijk vorm te geven. Gras 

in plaats van klinkers, bomen en veel beplanting die van toegevoegde waarde is voor flora en 

fauna. 

 De Pius X heeft te kennen gegeven een deel van het schoolplein buiten de omheining te 

willen brengen zodat de jeugd daar ook na schooltijd gebruik van kan maken. De dorpsraad is 

erg blij met dit voornemen. Aangezien het de bovenbouw is die onder schooltijd van dit deel 

gebruik gaat maken, zal de invulling gericht zijn op actieve sport- en spelbeleving. Activiteiten 

die ruimte en een harde ondergrond vereisen, zoals voetbal. De voorkeur van de dorpsraad 

gaat er naar uit om het omringende gebied zo groen mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld met 

een speeltuin op gras met voornamelijk natuurlijke spelmaterialen voor de jeugd. Dergelijke 

voorzieningen zien we momenteel steeds vaker in gemeenten en dat heeft een reden: spelen 

in een groene omgeving is gezonder, leerzamer en beter voor het immuunsysteem als ook 

voor de ontwikkeling van de creativiteit van het kind. Diezelfde voordelen gelden overigens 

ook voor volwassen voor wie een verblijf in een natuur- en dus zuurstofrijke ruimte 

bevredigend en meer rustgevend is.  



 Gemeenten maken zich sterk om tuineigenaren ertoe te bewegen niet vanuit relatief gemak 

te kiezen voor het bestraten van de tuin maar juist voor een plantrijke invulling te gaan. Dit 

bevordert de biodiversiteit maar zorgt ook voor een stukje waterberging. De gemeente 

Steenbergen zou daarin het goede voorbeeld kunnen geven door zelf de klinkers te laten 

voor wat het is en voor een meer natuurlijke invulling te gaan. Dit mede ter compensatie van 

de groene long die de Welberg kwijtraakt wanneer het voormalige voetbalveld wordt 

bebouwd. 

 Beperkte woningbouw? 

Ook over die invulling met woningbouw willen we het graag met u hebben. In het Centrumplan 

Welberg staat dat overeenkomstig met de wens van het dorp er ruimte wordt geboden aan beperkte 

woningbouw op het voormalige voetbalveld. Volgens het plan wordt met een invulling van maximaal 

30 (!) woningen invulling gegeven aan deze wens. Nou begrijpen wij dat de term ‘beperkt’ op 

meerdere manieren uitgelegd kan worden, maar dertig woningen op een voetbalveld wordt door 

niemand als ‘beperkt’ ervaren. De Dorpsraad Welberg ziet het zelfs als veel te veel. Wanneer dit 

aantal gehalveerd wordt, is het naar onze mening meer dan genoeg. Een wijkje dat ruimtelijker en 

groener van opzet is en zodoende een kwalitatieve bijdrage levert aan het Centrumplan Welberg, 

geniet de voorkeur boven een dichtgebouwde massa . 

Financiering 

Wij zijn ons ervan bewust dat de ruimtelijke inrichting van het centrumplan bekostigd moet worden 

uit de opbrengst van de woningbouw. Een redenatie waar wij ons al van het begin af aan tegen 

verzetten. Het is steeds gebracht als een vanzelfsprekendheid maar over het achterliggende 

‘waarom?’ hebben wij tot op heden geen bevredigende uitleg gekregen. Het Centrumplan Welberg 

moet bekostigd worden uit woningbouw terwijl dit in alle andere kernen gewoon via de reguliere 

begrotingssystematiek gebeurt. Het is niet zo dat dit project uit de lucht komt vallen, aangezien het 

proces al zeker twintig jaar geleden is ingezet, maar om tal van redenen steeds weer werd uitgesteld. 

Wij benadrukken ook dat de verbeteringen aan De Vaert, hoe noodzakelijk ook, in onze optiek geen 

deel uitmaken van het Centrumplan Welberg dat om de invulling van de openbare ruimte draait. Dat 

het gemeenschapshuis daar toevallig in staat, is mooi meegenomen en zien wij als een grote 

toegevoegde waarde maar zou niet van invloed op de financiering mogen zijn. 

Samenvatting 

Samenvattend hopen wij dat u in uw besluitvorming de volgende zaken wilt overwegen: 

 Een groene invulling van het Centrumplan Welberg ter bevordering van de leefbaarheid, 

biodiversiteit, milieueducatie, waterberging en ruimtelijke inrichting. 

 Beperking van de woningbouw tot een maximum van vijftien woningen. 

 Heroverweging van de financiering door de bekostiging van het centrumplan Welberg op te 

nemen in de reguliere begrotingssystematiek en niet afhankelijk te maken van de opbrengst 

van woningbouw op het voormalige voetbalveld. 

 

Met vriendelijke groet namens de Dorpsraad Welberg, 

 

Ilja Bos (voorzitter)  


