
 
 

Voorzitter, 

Een beleidsarme perspectiefnota, dat lijkt op de laatste van een raadsperiode. Een voorbeschouwing 
op wat komen gaat: een crisis die zijn weerga niet kent. Geen woorden meer aan spenderen, dus wil 
ik graag de inhoudelijke reactie geven van D66 op de perspectiefnota.   

 

Programma Mens en Samenleving 

Eind van dit jaar komt er een maatschappelijk vastgoed beleid. Uiteraard zijn hierbij de zachte 
doestellingen zoals verbetering van sociale samenhang, een sterkere gemeenschap en betere zorg en 
voorzieningen voor de inwoners in de kernen leidend. Kan D66 buiten maatschappelijk 
vastgoedbeleid en de kerncoördinatoren hier meer van verwachten? Graag de visie van het college.  

Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 

D66 heeft eerder gepleit voor het verbieden van het oplaten van plastic ballonen in onze gemeente. 
De dieren krijgen de lintjes of plastic ventieltjes in hun maag of darm, raken verstopt en sterven van 
de honger. De ballonnen die niet worden opgegeten belanden in de zee en dragen bij aan de plastic 
soep. D66 acht het tijd om een algeheel verbod in te stellen voor plastic ballonnen in onze gemeente. 
Graag de visie van het college.  

Draagvlak van onze inwoners is een groot goed. Initiatieven uit de samenleving zouden eigenlijk altijd 
ter uitvoering moeten komen, mits het haalbaar is en kan rekenen op voldoende draagvlak.  
Een cultuur- en erfgoed object wat schreeuwt om ontwikkeling is Fort Henricus. Waarom duurt het 
zo lang voor hier initiatieven ontplooid mogen worden? Bij de opening van het fort waren er lovende 
woorden en kon er heel veel. Waarom komt er zo weinig van terecht? D66 is erg benieuwd naar de 
verdere aanpak.  

 

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 

Klimaatadoptie, extreme buien, droogte. Veel zaken die de komende jaren van uiterst belang zijn om 
aandacht te geven, uit te voeren of zo goed mogelijk te voorkomen. Vanuit de gemeente is er een 
minimale inzet om regenwater vast te houden en er is geen inzet om gescheiden afvalwater te lozen 
in het riool en het opvangen van regenwater in bekkens, poelen of regentonnen. D66 wil een 
verruiming van het ingezette beleid zien. Is het college daar toe bereid? 

Betreffende Petersbos en stadspark, de voorbereidingen lopen. Op dit moment wordt er alleen 
geplant. Althans, in plantseizoen in 2020/2021. D66 betreurt deze gang van zaken: wanneer gaat het 
college eens echt doen wat er wordt toegezegd? Graag een antwoord, een raadsmededeling is niet 
voldoende.  

Al langer is onze buurgemeente Moerdijk en D66 ongerust over de gezondheidsproblemen die 
worden veroorzaakt door Glasrecycling Maltha, net over de gemeentegrens in het dorp Heijningen. 
Er wordt door Matlha veel fijnstof veroorzaakt. D66 vraagt aan het college om samen met het college 
van Moerdijk in gesprek te gaan met Matlha om de fijnstof te verminderen in de omgeving.  

  



 
 

In het dorp ten zuiden hiervan ligt de vrachtwagenparkeerplaats aan de van Heemskerkstraat. D66 
heeft aandacht voor gevraagd en vragen gesteld, maar tot op heden is het probleem nog steeds niet 
opgelost. Wanneer wordt hier gehandhaafd? Wanneer wordt hier de weg veilig gemaakt door het 
parkeren van vrachtwagens te beboeten? Uiteraard denkt D66 graag mee en stelt voor om een 
vrachtwagenparkeerplaats aan de rand van de snelweg te situeren en een parkeerverbod aan de 
straatkant van de van Heemskerkstraat in te stellen.  

D66 wil nadrukkelijk aandacht geven aan het in stand houden van het openbaar vervoer in onze 
gemeente. D66 verwacht een ijzersterke lobby van het college richting de vervoersmaatschappijen 
en vraagt om de bushalte in de kern van Dinteloord niet te sluiten en de directe verbinding tussen 
Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Welberg, De Heen, Kruisland en Dinteloord richting Roosendaal in 
het weekend te verbeteren omwille van het nieuwe ziekenhuis. D66 ziet raadsmededeling Herziening 
busbediening Dinteloord als een grove fout van het college en vraagt om een andere aanpak. Graag 
de uitleg van de acties die het college gaat doen in deze.   

Programma Economie, Toerisme en Recreatie 

D66 is groot voorstander van een gezond, maar realistische begrotingswijze. Het college en 
ambtelijke apparaat doet het op dit moment goed tijdens deze crisis. Het is gissen hoelang deze crisis 
aanhoudt.   

Het onderzoek van BDO accountants toont aan dat de gemeente Steenbergen in haar categorie) een 
10 heeft gekregen voor de financiële stresstest. Maar de tekorten in het sociaal domein lopen overal 
op en de effecten van de coronacrisis zijn nog niet vertaald in de begrotingen. Wij gaan er dan ook 
zeker van uit dat het Rijk hierin zijn verantwoordelijk neemt en gemeenten incidenteel en structureel 
compenseert voor deze tekorten, maar deze zekerheid hebben we niet. De vraag die bij D66 dan 
opkomt: gaan we alleen het pallet van risico’s en kansen in het oog houden of kiezen we de komende 
jaren voor bezuinigen en gaan we alleen het pretpakket uitvoeren? De laatste opmerking is gelijk aan 
deze perspectiefnota. Vele onderzoeken en veel onzekerheid. Een beleidsarme perspectiefnota met 
bijstellingen op beleid, maar weinig in de uitvoering. Graag de visie van het college.  

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet opgenomen in deze nota. Deze zijn vertaald naar een 
afzonderlijke notitie. Doel is om de gevolgen van de coronacrisis in het begrotingsproces verder te 
concretiseren. Bedoelt het college dat er een keuze gemaakt moet worden waar de bezuiniging of 
het tekort van € 350.000,- vandaan gehaald moet worden? Wat gaat het zwaarst wegen: Corona of 
sociaal domein? Of gaan we het tekort toch bij de burgers leggen, door verhoging OZB, rioolbelasting 
en afvalstofheffing?  Graag de mening van het college.  

De doorwerking van de autonome ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen in het bestaand 
beleid leiden tot een tekort in onze begroting. De slag om de financiën is nog niet gemaakt, want die 
komt pas bij de begroting. Waarom pas bij de begroting in november en waarom niet eerder 
informatie? Graag antwoord van het college.  

Wat voor D66 een veel groter risico is, is dat er geen daadwerkelijke stappen gezet gaan worden in 
de ontwikkeling van onze gemeente. D66 voorspelt dat dit op de lange termijn fout loopt.  
Hoeveel grote bedrijven zijn er al binnengehaald door onze wethouder werkgelegenheid? Kijk ook 
maar is wat de coronacrisis heeft gekost aan bedrijven!   
En een tafeltje in elkaar zetten op een superterras, kan iedereen. Burgers willen best veel en dat 
moet ook kunnen, maar dat zal ook betaald moeten gaan worden. Graag de visie van het college.  



 
 
 

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor de toerist, de passant en andere die onze gemeente 
aan doen. In het uitvoeringsoverzicht missen we het realiseren van openbare toiletten langs de 
wandelroutes en in de kernen (denk ook aan het superterras op de markt te Steenbergen).  
Een voorziening die net als bankjes en vuilnisbakken niet mag ontbreken. Terugvallen op 
ondernemers die toevallig langs de route hun zaak hebben kan, maar bij hoge nood zijn deze niet 
altijd open. D66 ziet graag dat er op diverse plaatsen openbare toiletten komen. Onderschrijft het 
college dat en is het college bereid om daar actie op te nemen?  

De parkeeroverlast in met name Dinteloord richting haven / RK kerk houden aan. Straks komen in die 
straat tientallen inwoners bij. Graag hoort D66 wat het college hieraan gaat doen, voordat er 
dagelijks een verkeersinfarct in Dinteloord komt.  

D66 merkt dat de afdeling economie niet heel erg vooruitstrevend is: het is oude wijn in nieuwe 
zakken. Voortborduren op de huidige pijlers.  
Er wordt een accountplan opgezet (pag. 26). Onze mening: daar gaan we weer, weer een plan. Maar 
later wordt er ingezet op een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de condities van de 
gemeentelijke economie. D66 vindt het vreemd dat er eerst een plan opgezet wordt, en daarna pas 
onderzoeken. Is de juiste manier niet andersom? Graag antwoord van het college.  
De tijd van plannen is over: graag nu uitvoering. Meer onderzoeken staat gelijk aan dure bureaus en 
hoge kostennota’s  

D66 is erg benieuwd hoever de ontwikkeling, ingezet door wethouder Vos, van het A4-hotel is. Naast 
bovengenoemde pijlers, mag er zeker meer aandacht komen om andere bedrijven naar onze 
gemeente te brengen. Graag de visie van het college.  

Programma Bestuur en Dienstverlening.  

De vergaderingen van de gemeente Steenbergen zijn geen kijkcijferkanonnen. Hoe goed wij ook onze 
best doen, inwoners blijven er niet speciaal voor thuis. Wij trouwens ook niet. D66 stelt voor om de 
oordeelsvormende vergaderingen te laten leiden door welwillende inwoners. Hier zijn een aantal 
voordelen:  

• Inwoners voelen zich meer betrokken bij de democratie 
• De huidige, gewaardeerde voorzitters worden ontlast en kunnen zich richten op hun 

daadwerkelijk taak: raadslid zijn. 

Graag vragen wij advies aan het college hierover (mag dit, kan dit) en de mening van de fracties.  

 

 


