
Perspectiefnota “Aan de Slag” 

Voorzitter, 

Nadat op 16 mei de nieuwe coalitie is aangetreden en het 

raadsprogramma “Aan de Slag” is aangenomen, is het nu reeds verwerkt 

in deze perspectiefnota. Complimenten  aan het college en de 

organisatie dat zij zo voortvarend en concreet “Aan de Slag” zijn gegaan! 

Concreet, kordaat en doelgericht aan de slag gaan, is wat we in 

Steenbergen nodig hebben. Veel plannen, beleid en visies zijn al 

gemaakt of staan in de steigers. Maar pragmatisch als we zijn, willen we 

de komende jaren ons richten op een stevige uitvoer van deze visies, 

plannen en beleid zodat alle inwoners binnen alle kernen dit ook zien, 

beleven en merken in zowel hun welzijn als in de leefbaarheid binnen 

onze gehele gemeenschap. 

In de beleving van Gewoon Lokaal! moet dat ook kunnen. De financiën 

zijn goed op orde, we beschikken over stevige financiële reserves en 

onze begroting wordt flexibeler ingericht waardoor de basis wordt gelegd 

voor nog meer beschikbaar werkkapitaal. 

Daarnaast wordt nu ook een organisatie neergezet waarmee we 

concreet, kordaat en doelgericht aan de slag kunnen. De juiste mensen 

op de juiste plaats, kennis en capaciteit zodat de organisatie klaar is om 

aan onze toekomstverwachtingen te voldoen. 

Hierbij dient in de optiek van Gewoon Lokaal! wel verantwoord te worden 

omgegaan met het beschikbare geld. Het vergroten van het werkkapitaal 

met 10 tot 15 miljoen euro kost ook geld en drukt op de begroting.  Deze 

structurele financiële druk in de begroting mag zich niet vertalen in 

hogere lasten voor onze inwoners. Inflatiecorrectie is okay, maar geen 

extra verhoging van bijvoorbeeld de OZB. Gewoon Lokaal! is dan ook 

benieuwd naar het resultaat van het onderzoek naar de belastingdruk 

van onze gemeente en de mogelijkheden om de lastendruk te verlagen, 

beheersbaar te houden dan wel beter te verdelen. Onze vraag is 

wanneer wij de resultaten hiervan tegemoet kunnen zien? 



Betreffende de extra financiële uitgaven voor de komende jaren neemt 

de huidige organisatieontwikkeling hiervoor een groot deel voor zijn 

rekening met een bedrag van maar liefst 2,3 miljoen euro.  

Voorzitter, Gewoon Lokaal! heeft reeds aangegeven achter de huidige 

organisatieontwikkeling te staan omdat dit in onze optiek de enige wijze 

is waarop we ons als gemeente Steenbergen strijdbaar en bestendig 

kunnen maken voor de uitdagingen van de toekomst. Wel zijn we als 

Gewoon Lokaal! op zoek naar tussentijdse stuurmomenten! Nu 2,3 

miljoen euro voteren om er na 2023 achter te komen dat deze 

organisatieontwikkeling niet het gewenste resultaat heeft gehad, gaat 

ons te ver. Hoe kunnen we tussentijds ingrijpen en hoe gaan we 

volgen/meten dat de organisatieontwikkeling verloopt zoals we 

verwachten? Wat gaan burgers en bedrijven in de komende periode 

hiervan merken? Is het een optie om dit tussentijds te meten middels 

kwalitatieve dienstverleningsonderzoeken? Graag zien wij hierop een 

antwoord vanuit het college. 

Economie  

We juichen het toe dat op het vlak van economie een stevig acquisitie- 
en marketingplan tot uitvoer wordt gebracht. Naast het aantrekken van 
nieuwe werkgelegenheid is het wat Gewoon Lokaal! betreft ook van 
belang dat de focus steviger op de huidige ondernemers in onze  
gemeente komt te liggen. 

Ten tweede moet de gemeente zich richten op de nieuwe generatie 
ondernemers afkomstig uit, en/of woonachtig in, onze gemeente. 
Meestal jonge mensen en zzp-ers die onlangs hun opleiding hebben 
afgerond en die zich aandienen op de arbeidsmarkt. Op die manier 
willen wij ook voorkomen dat al te veel hoger opgeleide Steenbergse 
jongeren na hun studie elders gaan wonen.  

Ten derde is het  noodzaak om te werken aan een duurzame economie. 
Het duurzaamheidspark kan daarvan een voorbeeld zijn. We zijn zeer 
benieuwd naar de onderzoeksresultaten en vragen hiervoor urgentie! De 
filosofie achter het duurzaamheidspark dient echter ook te worden 
betrokken op alle ondernemingen in Steenbergen. Immers de opgave is 
gigantisch: het gaat om energietransitie, vergroening, spaarzaam 
ruimtegebruik en klimaataanpassing in verband met hevige droogte en 
regenval. 



Het 4e uitgangspunt voor Gewoon Lokaal! is dat we onze gemeente zien 
als een plattelandsgemeente met elke kern zijn eigen karakteristiek. Wij 
zien Steenbergen als een voornamelijk agrarische gemeente.  

Gewoon Lokaal! is dan ook  tegen de komst van grootschalige industrie 
en distributie centra waardoor onze gemeente en de Brabantse Wal, 
vastgroeien aan de Antwerpse- en Rotterdamse bedrijventerreinen . Bij 
voorkeur zien wij investeringen vanuit agro-gerelateerde bedrijven die 
werkgelegenheid creëren van  VMBO t/m wetenschappelijk niveau, 
waarbij gekozen wordt voor een beheerste groei met behoud van een 
groene longfunctie en een verdere ontwikkeling naar een circulaire 
landbouw in een recreatief en aantrekkelijk landschap met veel aandacht 
voor natuur, milieu, rust en een zoet Volkerak. 

Voorzitter, met de groei van de Steenbergse economie genereren we 
naast werk extra financiële inkomsten en  waarborgen daarmee de  
leefbaarheid en welzijn van onze gemeente in de toekomst.   

Extra financiën kunnen wellicht ook vanuit de energietransitie 
gegenereerd worden? Er bestaan immers mogelijkheden om als 
gemeente zelf financieel te participeren in nieuwe projecten voor 
hernieuwbare energie. Uiteraard dienen deze dan te voldoen aan de 
doelstellingen (2030, 2040). De vraag vanuit Gewoon Lokaal aan het 
college is dan ook of zij deze mogelijkheden wil onderzoeken en hoe  we 
dit dan het best vorm kunnen geven? Gewoon Lokaal! overweeg 
hierover een motie in te dienen.   

Door zelf in de energietransitie te investeren is ook de mogelijkheid om 
te sturen in het besluitvormingsproces groter  Maar hiernaast zal tevens 
de lokale betrokkenheid en maatschappelijk draagvlak toenemen.  

Zo zal er tevens invulling gegeven dienen te worden aan het in 2017 
unaniem aangenomen Natuurbeleidsplan. Onze vraag hierin is hoe het 
college de uitvoer in gedachten heeft en wanneer we komen tot een 
ecologisch maai- en beheerplan voor bermen en sloten?  

We bepleiten ook meer aanplant van hagen en bomen langs de wegen 
waar mogelijk. Denk aan de Linie en aan de Molenweg, allebei aan de 
A4. Graag uw reactie. 



Mens en Samenleving  

Mantelzorg 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de mantelzorgers in onze 

gemeente zijn goud waard. Belangeloos, toegewijd en bijna onzichtbaar 

zijn zij van onschatbare waarde voor degenen die zij ondersteunen en 

daarmee voor de gehele maatschappij. Als gemeente doen wij al het 

nodige om deze mensen te ondersteunen, maar Gewoon Lokaal! denkt 

dat dit nog beter kan. Ook de mantelzorger heeft ondersteuning nodig en 

de fractie van Gewoon Lokaal! denkt dat daarin meer kan.  

De hulpvraag van de mantelzorger loopt op dit moment mee in het traject 

van de WMO-aanvraag. Dat is een goede benadering maar wat de 

mantelzorger nodig heeft, kan soms afwijken van hetgeen de WMO-

cliënt behoeft en volgens de regels recht op heeft. Wij zijn van mening 

dat deze specifieke vragen op dit moment niet goed in beeld zijn, maar 

op vrij eenvoudige wijze wel inzichtelijk gemaakt kunnen worden middels 

de adviseurs die de gesprekken bij nieuwe of reeds bekende cliënten 

doen. Welke specifieke vragen zijn er vanuit de mantelzorger die vanuit 

de WMO niet gehonoreerd kunnen worden? Wat is de vraag achter de 

vraag die te beluisteren valt? Wanneer de adviseurs op pad worden 

gestuurd met de specifieke opdracht hier extra alert op te zijn en hiervan 

een apart verslag te maken, denken wij snel een inventarisatie van 

hulpvragen te hebben. Hierop volgend kan dan beleid ontwikkeld worden 

dat specifiek gericht is op de mantelzorger. Gewoon Lokaal! dient hiertoe 

een motie in.  



Kunst, cultuur en erfgoed  

Voorzitter, ieder week is er wat te doen in de Stad Steenbergen of in 1 

van haar kernen. Van kleinschalige tot regionale en zelfs landelijke 

evenementen. We hebben het allemaal en daar mogen we trots op zijn. 

Trots op de organisatoren en op de vrijwilligers die hun handen of nek 

uitsteken en risico durven te nemen!. 

Waar we in 2022 ook op mogen proosten is het 750 jaar jubileum van de  

stad Steenbergen en het 25 jaar bestaan van onze gemeente. Het 

organisatieplan zit goed in elkaar en gaat uit van het verder versterken 

van de saamhorigheid tussen de inwoners van al onze kernen en het 

versterken van onze identiteit als gehele gemeente Steenbergen en de 

broodnodige sterke uitstraling vanuit deze naar de gehele buitenwereld 

toe. Wel dienen we oog te houden voor het inzamelen van de benodigde 

financiën, het beschikbaar stellen van budgetten en de gelijkwaardige 

verdeling hiervan over de kernen en haar activiteiten.  

Behoud historisch erfgoed 

Het staat prachtig beschreven in deze Perspectiefnota: Het erfgoed in de 

gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. 

Het is een herkenbare en fysieke herinnering aan het verleden en bevat 

verhalen waarop we als inwoners van een kern, gemeente of regio trots 

kunnen zijn. 

Binnen deze opgave willen wij aandacht vragen voor een belangrijk 

stukje historie van de stad Steenbergen op de hoek van de 

Simonshaven/Berenstraat. Grond waarop al sinds het ontstaan van de 

stad Steenbergen bedrijvigheid is en dan in het bijzonder de 

bierbrouwerij. De plek waar het Wit Kruis-bier ontstond, een merknaam 

die standhield tot de dag van vandaag. De erven hebben om hun 

moverende redenen besloten de gebouwen te verkopen en dat is 

uiteraard hun goed recht. Dat neemt niet weg, dat het een groot verlies 

zou zijn wanneer deze panden onder de slopershamer zouden 

verdwijnen en de geschiedenis voor altijd verloren zou gaan. We 

verwijzen in dit kader naar de passage in het raadsprogramma ‘Aan de 

slag!’ waarin staat dat “de huizen die kenmerkend zijn voor een bepaalde 



periode in de geschiedenis van de kernen proberen te behouden’. 

Gewoon Lokaal! zou graag zien dat het college deze ambitie om wil 

zetten in daden met betrekking tot het belangrijk stukje historisch erfgoed 

aan de Simonshaven/Berenstraat. We vragen dan ook of het college op 

korte termijn in contact wil treden met de eigenaren van de panden om 

samen met hen de mogelijkheden te onderzoeken om tenminste het 

aangezicht van de gebouwen te behouden voor de toekomst. Gewoon 

Lokaal! is ervan overtuigd dat de gemeente hier een actief, faciliterende 

rol in kan spelen. Wij zullen hiertoe een motie indienen.  

Voorzitter, nog een laatste punt: 

Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 

Entrees en rotondes

Gewoon Lokaal! hoopt dat de entrees van Kruisland in 2020 aangepakt 

worden. Het wordt tijd, na diverse beloftes en vooruit schuiven, dat deze 

voorrang krijgen op de overige entrees. Het kerkdorp heeft al het minste 

groen en verdient daarom groene entrees met bloemenpracht en bomen.

Voorzitter, tot zover in 1e termijn, 

Namens Gewoon Lokaal, 


