
Voorzitter, 

 

Namens de fractie Gewoon Lokaal! neem ik het stokje over van onze fractievoorzitter Maurice 

Remery om een drietal onderwerpen met u te bespreken.  

 

Het eerste betreft een vraag die ontstond naar aanleiding van de mei-circulaire die wij op 26 juni 

jongstleden mochten ontvangen. Hierin lazen wij dat het rijk de uitkeringen Armoedebestrijding 

kinderen met ruim 7.500 euro vermindert, bijna 10% van ons budget als wij goed geïnformeerd zijn. 

Daar staat tegenover dat er een bedrag van bijna 30.000 euro extra ter beschikking komt ter 

voorkoming van schulden en bestrijding armoede.  

Dat laatste is fijn maar over de korting op jeugd maken wij ons zorgen. Temeer omdat meer dan 

400.000 kinderen in Nederland in armoede leven en we weten dat Steenbergen daarbinnen geen 

uitzondering vormt. Uit het rapport van de Rekenkamercommissie uit december 2017 bleek dat er 

plaatselijk bovendien ruimte is voor verbetering op het gebied van de jeugdarmoedebestrijding. 

Graag zouden wij nadere toelichting willen hebben op de reden van de korting en wat dit voor 

consequenties heeft. In het verlengde hiervan willen wij ook graag weten of het college de overige 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande armoedebestrijding, gedaan in het 

eerdergenoemde rapport van de Rekenkamercommissie, al heeft opgepakt. 

 

Vervolgens willen wij als Gewoon Lokaal! graag de Tiny Forests onder de aandacht brengen. We 

werden door een inwoner van onze gemeente gewezen op de mogelijkheid Tiny Forests 

gesubsidieerd aan te leggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een 

tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor 

mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een 

prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om 

klimaatproblemen tegen te gaan. Zo vergroot de aanleg van Tiny Forests de waterbergingscapaciteit, 

verbetert het de luchtkwaliteit, en gaat het hittestress tegen. 

Ik verzin het allemaal niet zelf, maar heb het rechtstreeks van de site van IVN Natuur en Educatie. 

Deze organisatie ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om daarmee honderd Tiny Forests 

te realiseren. IVN zoekt daarvoor 24 partnerships met gemeenten, 12 in 2018 en 12 in 2019.  

Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden. Het plan wordt uitgevoerd in co-financiering waarbij 

50% betaald wordt door IVN.  

We vragen de wethouder of zij na zou kunnen gaan of de gemeente Steenbergen voor een 

partnership 2019 in aanmerking komt en als dat zo is, met een voorstel richting de gemeenteraad wil 

komen. Desgewenst kunnen we van de vraag een motie maken maar wanneer wij als gemeente al 

niet in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke subsidie lijkt ons dat wat zonde van de moeite. 

Met een toezegging zouden wij op dit moment prima uit de voeten kunnen.   

 

Tot slot het Fort Henricus 

Tot onze verbazing lazen wij dat het college op zoek gaat naar partijen die de dagrecreatieve 

doeleinden bij Fort Henricus tot een succes kunnen maken. Da’s een nobel streven ware het niet dat 



er al zeker twee lokale partijen zijn die met goed onderbouwde plannen staan te trappelen om te 

beginnen. Voor wat betreft de loodsen aan de Schansdijk die we zelf gekocht hebben om 

ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, is er een ondernemer die daar bij wijze van spreken 

morgen aan de slag zou kunnen. Met een product dat al stevige voet aan de commerciële wal heeft 

en met ambities die naadloos aansluiten bij onze eigen doelstellingen voor wat betreft het bewaken 

van het cultuurhistorisch erfgoed, toerisme en recreatie. Daar moet op gedronken worden, zouden 

we bijna willen zeggen. Tijd om lang te wachten zonder vooruitzicht op resultaat, heeft hij echter niet 

want er moet brood op de plank komen. Hij bezint zich dan ook op vestiging in een andere 

gemeente. Dat zou doodzonde zijn. Dat geldt eveneens voor de tweede initiatiefnemer wiens plan 

een extensief, kleinschalig natuurlijk recreatieterrein vanuit een sociale invalshoek behelst. Ook weer 

twee doelstellingen die de gemeente Steenbergen nastreeft en we dus aan alle kanten zouden 

moeten ondersteunen. Beide ondernemers zijn al met elkaar in contact geweest en zien veel kansen 

om elkaars activiteiten te versterken. Een win-win-win situatie.  

Als Gewoon Lokaal! zeggen we niet dat we er als gemeente koste wat kost voor moeten zorgen dat 

deze mensen aan de slag kunnen bij Fort Henricus. Dat kan ook niet want we hebben niet alle 

touwtjes daarvoor in handen. Maar wij zijn het wel aan hen en aan onze eigen ambities verplicht om 

er de schouders onder te zetten om dit te realiseren binnen de mogelijkheden die wij als gemeente 

hebben. Het zijn mooie, goed doordachte plannen van eigen inwoners die er vol voor willen gaan en 

dat zouden wij dus ook moeten doen. Het zou erg jammer zijn wanneer we over een paar jaar 

precies weten wat we bij het fort willen en dat we dan moeten concluderen dat de mooiste kansen 

inmiddels aan onze neus voorbij zijn gegaan. 

We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe college er ook zo over denkt maar om te onderstrepen hoe 

belangrijk wij dit als raad vinden, komen wij met een motie waarvan we inmiddels weten dat deze 

(raads?)breed gesteund zal worden.  

 


