
Het plan Olmentuin heeft mensen in verbinding gebracht. Wij als bewoners voelen ons 
verbonden met elkaar. 
Het heeft ook gemaakt dat Paul, Kees en ik zelf U hier hebben mogen ontmoeten in uw 
werkomgeving en sommigen aan onze keukentafel. Ik wil de echt betrokken 
gemeenteraadsleden en griffier oprecht bedanken voor hun luisterend oor, uw hulp om ons 
wegwijs te maken door de regelgeving omtrent gebruiken in raadsvergaderingen en het 
vinden van de relevante stukken. Maar zeker ook wil ik uitspreken dat door mij en anderen 
wordt gezien dat er heel veel tijd nodig is om alle dossierstukken eigen te maken. En dat U 
als gemeenteraadslid wordt geacht dit te doen naast u eigen werkzaamheden. Waarvoor 
mijn oprechte bewondering en waardering voor degene die dit ook werkelijk doen (ook na 
de verkiezingen). 
In de vorige vergadering werd door de wethouder aangeven dat het haar werk was om 
bestemmingsplannen om te zetten en dat de invulling ervan aan de initiatiefnemers is en 
aan U gemeenteraadsleden. De bulk aan dossiervorming die gedurende de dag wordt 
gecreëerd door de wethouder dient U maar te verstouwen waarbij weinig rekening wordt 
gehouden met tijd. Met andere woorden U gemeenteraadsleden bent bepalend in een zeer 
kort tijdsbestek in verhouding tot de grote van het dossier voor de uiteindelijke uitvoering 
van de verbeelding van dit plan. De wethouder belooft dat wij droge voeten zullen houden, 
maar we laten een kind toch ook niet in het diepe zwemmen en vragen achteraf of het wel 
een diploma heeft? Eerst een waterplan met onafhankelijke nieuwe metingen en cijfers. 
 
Nogmaals het plan zoals in de verbeelding is voorgesteld is prachtig. Het dossier wordt 
echter dikker en dikker en de duurzame verbeelding wordt leger en leger. 
 
Ik hoop dat u vanavond u hart laat spreken. Zoals de burgemeester in zijn 
nieuwjaarstoespraak ons voorhield, 2018 is het jaar van keuzes maken vanuit het hart in 
verbinding met het verstand.  Samenwerking met burgers om te komen van gemeente naar 
gemeenschap.  Daarin mag de wethouder nog groeien naar een echte dialoog met burgers. 
 
De vraag is nu, bent U bereid om uw verstand dienstbaar te laten zijn aan de antwoorden in 
uw hart? Met andere woorden wat voelt u bij het hele originele plan olmentuin en wat voelt 
u bij het huidige plan zoals het er nu ligt?   
( hoofdpijn komt altijd terug als de bron niet wordt aangepakt) 

 
Mijn hart spreekt; 
Plan Olmentuin is prachtig, het hele plaatje met helofietfilter echt 100% duurzaam op een 
zichtlocatie elders binnen onze mooie gemeente. Waarbij initiatiefnemers worden 
gecompenseerd. En wat doen we dan met het “Verdronken land” zonder Olmentuin erop? 
Daar maken we een tweede parel van. Een nat natuurgebied die alle burgers van 
Steenbergen helpt om aan klimaateisen in de toekomst te voldoen en maakt dat we allen 
droge voeten houden en onze riolering ontlasten. En bovenal een extra stimulans voor de 
vleermuizen van de natuurzone De Ligne die in deze vorm hun leefgebied in kwaliteit zien 
toenemen ipv afnemen.  
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