
    

Motie containertuintjes 

De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 4 maart 2021 

Overwegende dat: 

In de gehele gemeente Steenbergen centrale plaatsen staan waar grote bovengrondse afvalbakken 

staan voor de opvang van kleding, glas en andere soorten afval. 

Dit soms kleine milieuparkjes zijn geworden. 

Deze afvalbakken geen verrijking zijn voor het aangezicht van de buurt waar ze staan, er ook vaak 

rommel naast geplaatst wordt. 

Er door een inwoner uit Nieuw-Vossemeer gewezen werd op een mogelijke oplossing, deze oplossing 

is er een container tuintje van te maken. 

We er een containertuintje van kunnen maken door er plantenbakken naast te plaatsen we hierdoor 

de containers groen en fleurig gaan inpakken en hierdoor: 

• De buurt een beter aangezicht geven 

• Er minder kans is rommel naast te plaatsen 

• Dit beter is voor de flora en de fauna 

Wij willen als proef dit in Nieuw Vossemeer gaan starten en bij een positief effect dit uit te rollen in de 

rest van de gemeente. 

Draagt het College op: 

• In gesprek te gaan met de dorpsraad Nieuw Vossemeer bij welke 6 container tuintjes we 

kunnen beginnen in Nieuw Vossemeer met de proef er een container tuintje van te maken. 

• Deze tuintjes te vormen door het plaatsen van plantenbakken en of heggen en deze te 

voorzien van bloeiende planten. 

• Bij een positief effect dit mee te nemen in de perspectief nota van 2022 en zodanig uit te 

rollen in de overige kernen van de gemeente Steenbergen. 

• Voor daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan de gemeenteraad mee te nemen in de 

besluitvorming over de te verwachten kosten. 

• De kosten voor de het aanpassen van de bestemmingsplannen te dekken uit de post 

“verbetering openbaar groen”. 

En gaat over tot de orde van de dag.   

Steenbergen, 4 maart 2021. 
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