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1. Kennismaken
Een ieder stelt zich voor.
2. Verwachtingen delen
De heer Mol geeft toelichting over zijn rol in dit proces.
3. Proces komende weken
De heer Mol geeft uitleg over het proces van de komende weken.
4. Hoe kijkt u aan tegen de ontstane situatie?
De heer Lambers vindt de situatie bijzonder. Hij wist dat de coalitie niet homogeen was, maar had niet
verwacht dat dit nu al zou gebeuren. Het liep niet altijd even soepel, met name wat wrevel tussen personen.
5. Bent u bereid om in een coalitie te stappen?
De heer Lambers vindt dat er een nieuwe coalitie moet komen, met een nieuwe wethouder in plaats van
wethouder Lepolder. De Volkspartij wil graag deelnemen aan deze nieuwe coalitie. Er is geen rancune meer
over vorig jaar, toen de onderhandelingen tussen Gewoon Lokaal! en De Volkspartij in een ver gevorderd
stadium was en Gewoon Lokaal! na overleg met de achterban de stekker uit de onderhandelingen met De
Volkspartij heeft getrokken. Gewoon Lokaal! is links, De Volkspartij is rechts, maar beiden niet extreem. Beide
partijen zijn Lokaal! en kunnen juist daarom goed samenwerken. De meest logische coalitie zou zijn met
Gewoon Lokaal! en De Volkspartij, maar het is ook logisch dat het CDA nog in de coalitie blijft. De wethouder
van het CDA is uitstekend en kan daardoor blijven zitten. Dit is de enige werkbare combinatie. Op dit moment
is er geen vertrouwen in een samenwerking met de VVD. De mening over de windturbines is te afwijkend van
die van De Volkspartij. De VVD is van oordeel dat er niet voldoende besluiten werden genomen door de
coalitie, terwijl de eigen wethouder ook geen besluiten neemt.
Er zal een nieuw coalitieprogramma moeten worden geschreven. Het programma van vorig jaar is een
plaatjesboek, het is te globaal geschreven en zal verder moeten worden ingevuld. Er is vorig jaar gesproken
over een raadsprogramma. Dan zou zo’n programma op hoofdlijnen goed zijn. Maar met een coalitie van 3
partijen moet het programma veel concreter. De huidige situatie in de raad leent zich momenteel niet voor een
raadsprogramma. Daar behoort meer voorbereidingstijd voor genomen te worden.

6.

Heeft u onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor de samenwerking met andere partijen?

De heer Lambers geeft aan dat er 2 geschilpunten waren vorig jaar, namelijk de windturbines en de huisvesting
van asielzoekers. De huisvesting van asielzoekers is niet meer actueel. De Volkspartij wil het liefst helemaal
geen windturbines. Gewoon Lokaal! wil wel meewerken aan turbines van 180-210 meter. Als tegemoetkoming
is De Volkspartij wel bereid te spreken over windturbines tot 150 meter, zonder rode lichten.
Energietransitie
De Volkspartij is van mening dat er iets moet gebeuren, maar niet op de manier waarop Gewoon Lokaal! dit
wil. De Volkspartij is voorstander van zonne-energie en niet van windturbines. De Volkspartij wil actief
nadenken over een financieringsplan voor zonnepanelen, eventueel projectmatig met woningcorporaties, maar
ook met eigenaren. De opgave die er ligt vanuit de provincie ten aanzien van de windturbines zal moeten
worden besproken. Die afspraak moet niet verbroken worden, maar misschien is er een opening om deze aan
te passen.
Verkeersveiligheid
De heer Lambers geeft aan dat er een aantal verkeersgevaarlijke situaties bestaan in steenbergen. Zo pleit De
Volkspartij al een aantal jaren voor een rotonde bij De Heen, op de provinciale weg. Het college zegt steeds dat
dit niet kan, omdat het een weg van de provincie is. De Volkspartij wil dat college dit bij de provincie blijft
aankaarten.
De Volkspartij wil een betere fietsverbinding tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. De meeste kinderen
fietsen daar naar de middelbare school. Er zijn verschillende soorten plaveisel tussen die twee plaatsen. De
Volkspartij wil graag één fatsoenlijk en veilig fietspad. Het fietspad tussen Bergen op Zoom en NieuwVossemeer is een drama. Er wordt te weinig gedaan aan onveilige situaties. Er komt een gemeentelijk vervoersen verkeersplan, maar de voorbereidingen hierop lopen nu al een jaar. Er moet een plan komen hoe deze
knelpunten de komende jaren worden opgelost.
Economie
Het economisch klimaat binnen de gemeente moet beter, met name voor ondernemers. Er heerst veel onvrede
over de contacten met het gemeentelijk apparaat. Ondernemers vertrekken naar Bergen op Zoom, maar zij
hebben te weinig ruimte. We zouden meer moeten acquireren voor ondernemers.
Gummariskerk
De Volkspartij vindt dat de kerk onderhouden moet worden en dat de gemeente daarin mag bijdragen, maar €
60.000,-- voor een onderzoek is te veel. De kerk heeft ook eigen vermogen in de vorm van grond. Als de kerk
een functie krijgt als bibliotheek of theater, gaat dit ten kosten van bestaande functies, zoals het Cromwiel.
Asielzoekers
De discussie rondom asielzoekers is tumultueus geweest. Die discussie is inmiddels gesloten.
We moeten de statushouders opvangen, waartoe we verplicht zijn volgens het rijk. De Volkspartij wil
statushouders op een goede manier huisvesten, zodat ze opgenomen worden in de samenleving. De Volkspartij
wil ze niet bij elkaar in houten finchwoningen, maar verspreiden over de gemeente.
Arbeidsmigranten
De heer Lambers geeft aan dat bijna alle partijen dezelfde mening hebben, behalve VVD. Huisvesting moet
goed geregeld worden en niet in en caravan op een erf. De gemeenteraad is in Heeswijk-Dinther geweest bij
een teler die 180 arbeidsmigranten op eigen terrein heeft gehuisvest. Dat wil De Volkspartij graag faciliteren.

De Volkspartij wil geen huisvesting voor arbeidsmigranten op een A-locatie aan de rand van een dorp, maar op
het AFC zelf. Het college heeft maanden volgehouden dat dat niet mocht van de Provincie. Maar uiteindelijk
kan het ineens wel op het AFC. Men moet luisteren naar de inwoners van het dorp.
AFC
De Volkspartij is een groot voorstander van het AFC. Er is goed contact over geweest met de bewoners van
Dinteloord. Soms is er overlast van een bedrijf dat slecht kiert. Daar reageert het gemeentebestuur op en dan is
het opgelost.
7. Hoe ziet u de samenwerking met andere partijen in een coalitie?
De Volkspartij wil duidelijke afspraken in een coalitieakkoord. Niet alles uit het partijprogramma hoeft daarin
terug te komen. De Volkspartij is stellig in de standpunten, maar niet dominant. De leden gedragen zich netjes
en aardig. De Volkspartij zou graag een maandelijks coalitieoverleg hebben. Als de onderwerpen spannend
worden, moet er over gepraat worden. Het is geven en nemen. De Volkspartij wil graag een stabiel bestuur met
mensen die elkaar van nature opzoeken als het spannend wordt. De coalitie kan niet nog een keer uit elkaar
vallen.
De heer Lambers heeft al gesproken met de heer Remery en geconstateerd dat er weinig verdeeldheid is
tussen De Volkspartij en Gewoon Lokaal!. De heer Lambers is het vaak oneens met het raadslid van Gewoon
Lokaal! dat erg groen is, maar gaat graag met hem in debat. Op onderwerpen wordt er tussen de twee partijen
al goed samen gewerkt, ook al zijn er verschillen in de opvattingen.
Samenwerking met de VVD is niet de meest voor de hand liggende keuze. Over de windmolens liggen de
standpunten uit elkaar. Bovendien hebben zij de stekker uit de coalitie getrokken. Ger de Neve en Michel
Lambers zijn in het verleden weggegaan bij de VVD; dat ligt niet heel makkelijk, maar er is geen rancune meer.
De achterban is zowel rechts als links. De achterban is met name in de kern Steenbergen zelf. Gewoon Lokaal!
heeft 3 goede mensen in Dinteloord, De Volkspartij niet. Daarnaast ook niet in Nieuw-Vossemeer en Kruisland.
Daarom ligt de concentratie in Steenbergen. De Volkspartij is niet akelig rechts en zeker geen PVV. De
standpunten liggen dichter bij de VVD dan PVV, maar misschien nog wel het dichtst bij Gewoon Lokaal!,
vanwege de lokale belangen.
8. Heeft u nog andere punten die u mij wilt meegeven?
De Volkspartij conformeert zich aan het proces en wil graag meedoen in de coalitie.

