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VITALE KERNEN, VITALE GEMEENTE 

Perspectiefnota 2022 – 2025 

Voorzitter, 

Een week geleden hebben de scholieren van het Ravelijn in deze raadzaal hun 

amendementen gepresenteerd en onderling gedebatteerd over het raadsvoorstel 

“woningbouw nestverlaters”. Gegrepen werd ik door hun enthousiasme maar ook op 

hun kijk op het huidige Steenbergen, de toekomst en wat ze willen.  

De uitkomst vond ik wel opmerkelijk. De scholieren kwamen naast creatieve vormen 

van betaalbare woningbouw met name met de wens Steenbergen aantrekkelijker te 

maken. Plaatselijk de economie te versterken door meer bedrijvigheid, recreatie en 

toerisme en het centrum meer beleving te geven door de juiste investeerders aan te 

trekken in de vorm van een niet te versmaden McDonalds of middels een bioscoop. 

Kortom beleving is wat de jeugd aantrekt en hen in de toekomst doet besluiten om te 

verhuizen naar de randstad of juist te blijven in het voor hen bruisende Steenbergen.  

Voorzitter, 

Hier gaat het wat Gewoon Lokaal inderdaad om, hoe krijgen we meer beleving in 

Steenbergen!, bruisende centra meer lokale bedrijvigheid, recreatie & toerisme, 

werkgelegenheid en betaalbare woningbouw. In de optiek van Gewoon Lokaal! kun 

je deze elementen niet los van elkaar zien. Meer beleving geeft bruisende 

gemeenschappen, trekt toeristen, geeft meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Inwoners blijven hier wonen of worden aangetrokken vanuit elders en dat versterkt 

de vraag naar woningen. Dit alles leidt tot meer inkomsten ozb, toeristenbelasting, 

opbrengsten gronden etc. 

Gewoon Lokaal! is dan ook volledig eens met de in deze perspectiefnota ingezette 

investeringskoers. Niet ons spaargeld laten verdampen door de jaarlijkse inflatie 

maar op de juiste wijze  investeren zodat de gemeente op termijn hiervoor meer geld 

terugkrijgt en daarmee zorgdraagt voor een gezonde financiële toekomst. Niet 

investeren is achteruitgang in beleving, werkgelegenheid, recreatie, woningbouw, 

welzijn en leefbaarheid in al zijn kernen. 

Voorzitter, 

Gewoon Lokaal! ziet en verneemt dat grote uitgave en lenen van geld  veel vragen 

en ongerustheid  oproept. Bezorgdheid, waarin gaan we dan investeren, brengt dit 

wel het gewenste resultaat c.q. rendement op en hoe kunnen we deze financiële 

uitvoering op een begrijpelijke wijze volgen middels een begroting,  infographic of 

investeringsvoorstel? Hoe weten we of een investering het gewenste effect heeft? 
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Voorzitter, Gewoon Lokaal! wil hiertoe moties indienen. Motie 1 betreft het opstellen 

van een investeringsagenda om meer inzicht te krijgen in de toekomstige 

investeringen vanuit met name het fonds “ambities vanuit de samenleving” ad 15 mln 

euro.  De 2e  motie betreft het ontwikkelen van een “Toeristen & Recreanten 

Indicator”. Middels deze indicator wil Gewoon Lokaal! meer inzicht verkrijgen in het 

huidig aantal recreanten & toeristen dat elk jaar onze gemeente bezoekt en of dit 

aantal recreanten & toeristen groeiend is? alsook dat het in de toekomst gebruikt kan 

worden om te meten of investeringen in recreatie en toerisme effect hebben op een 

groeiend aantal recreanten en toeristen en dus effect kunnen meten op een 

investering. 

Woningbouw: 
 
Volgens Gewoon Lokaal! moet de gemeente Steenbergen nog meer kansen 
benutten en mogelijkheden bekijken m.b.t. woningbouw. We zien dat er gebouwd 
wordt in de twee grotere kernen van Steenbergen, maar voor de levensvatbaarheid 
van de kleinere kernen is het van belang om ook hier het inwonersaantal op peil te 
houden en uit te breiden. Doen we dit niet, dan zal het moeilijk zijn om de basis van 
de voorzieningen niveau op peil te houden.  
In de optiek van Gewoon Lokaal! dient de gemeente pro-actief beleid te ontwikkelen 
naar in-en uitbreidingslocaties per kern en in gesprek gaan met verkopende partijen 
én woningbouwcoöperaties. Hiertoe willen we een gezamenlijke amendement 
indienen met VP, PvdA & CDA. 
 
Gewoon Lokaal! merkt dat marktpartijen als ontwikkelaars en bouwers nog 
nauwelijks betaalbare woningen aanbieden, dus het aanbod voor de 
middeninkomens wordt steeds schaarser. De prijzen voor de meeste koopwoningen 
worden te hoog en voor sociale huur- of starterswoningen komen diverse inwoners 
niet in aanmerking. Gewoon Lokaal! vraagt of er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn dat 
de gemeente de rol als aanbieder van Koopgarant-woningen op zich kan nemen?  
 
Volgens Gewoon Lokaal! moeten er gesprekken aangegaan worden met meerdere 
potentiele grondverkopers en breed ingezet worden om nieuwe wijken te ontwikkelen 
met aandacht voor jeugd en/of starters én sociale huurwoningen. Zie bv het idee 
vanuit de Rabobank voor de bouw van 12000 woningen. 
 
Programma mens en samenleving 

 

Het is voor Gewoon Lokaal! belangrijk dat alle inwoners jong en oud veerkrachtig en 

gezond zijn en in staat zijn om mee te kunnen doen. De inwoners zijn er wel zelf 

verantwoordelijk voor. Maar soms gaat alles niet zo vanzelfsprekend en is er 

ondersteuning nodig vanuit Wmo, jeugdzorg of het armoedebeleid en dat moet, wat 

ons betreft, zo laagdrempelig mogelijk blijven. 
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Gewoon Lokaal! is dan ook een groot voorstander van de welzijn teams. Inmiddels 

zijn de welzijnsteams van WijZijn Traverse in alle kernen opgestart. Deze teams zijn 

voor onze inwoners laagdrempelig, kennen een vrij spreekuur en pakken 

meervoudige gezinsproblematieken gezamenlijk aan waardoor grotere problemen 

voorkomen worden en het gezinswelzijn toeneemt.  

Voor de jeugd geldt ook dat een juist beleid later een positieve invloed heeft op hun 

deelname in de maatschappij. Met het onderwijs wordt gekeken hoe we onze 

jongeren kunnen versterken in hun ontwikkeling middels inzet van sportcoaches en 

de jongerenwerkers wat een positief effect laat zien. De lijntjes met het sociale 

vangnet worden korter en eventuele problemen worden van tevoren aangepakt. 

Gewoon lokaal! ondersteunt dit beleid van harte, onze jeugd heeft immers de 

toekomst. 

 

Cultuur / Erfgoed 

 
Voorzitter, Gewoon Lokaal! ondersteunt de ambitie voor het inrichten van het 

“Klaproosveld” te Welberg. Een eervolle plaats om de “slag om de schelde” met al 

haar gesneuvelden en veteranen te herdenken en te eren. Vraag vanuit Gewoon 

Lokaal! is of bij deze inrichting ook een verbinding gelegd kan worden met de 

gesneuvelde piloten Gibson & Warwick ? Dit om hun eer & glorie, in onze gemeente, 

nog sterker tot uitdrukking te brengen. 

 
Groene cirkels (60.000,-) 
De gedachtes achter Groene Cirkel zoals beschreven in de stukken, is sympathiek 
en kan zeker leiden tot win-win situaties voor kringlooplandbouw en natuur. Toch 
heeft Gewoon Lokaal! onvoldoende scherp hoe dit beleid er in de praktijk uit gaat 
zien. We missen vooralsnog in ieder geval de betrokkenheid van lokale /regionale 
deskundigen en natuur- en milieuorganisaties (bv IVN, Natuurmonumenten, 
natuurwerkgroepen). De plannen betreffen immers ook gemeentelijke gronden / 
eigendom (bv bepaalde flora in ‘onze’ bermen). Ze dienen daarom tevens in 
overeenstemming te zijn met ons Natuurbeleidsplan, incl. de nog te realiseren natte 
en droge EVZ's. Wilt u dit oppakken?  
 
Huisvesting Arbeidsmigranten  
Steenbergen huisvest veel tijdelijke arbeidsmigranten maar dit levert voortdurend 
administratieve rompslomp op voor de gemeente. Dan gaat het vooral om het niet 
uitschrijven. Werkgevers blijken hier in het algemeen niet aan mee te werken. Zij zijn 
dat kennelijk ook niet verplicht, maar door niet te melden moet de lokale overheid 
steeds herstelwerk achteraf uitvoeren.  
Een voorbeeld is de opschoonactie in 2020 van minstens 1600 onterechte 
inschrijvingen op 1 adres. En ook dit jaar blijken weer ruim 300 adresonderzoeken te 
moeten plaatsvinden.  
Is hier een strakkere oplossing voor te bedenken samen met werkgevers en ander 
overheidsniveau?  
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Innovatie Agrofood; Vollegrondsteelt  
Gewoon Lokaal! juicht de aandacht voor moderne vollegrondsteelt in agrarisch 
Steenbergen toe. Hiermee wordt in het algemeen het best het beoogde doel 
benaderd van een energie neutrale kringlooplandbouw, denk aan strokenteelt, 
robotisering, drones etc.  
 
Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
Duurzaamheidspark?  
Gewoon Lokaal! is voorstander van een beheerste uitbreiding van bedrijventerrein in 
de gemeente voor hoogwaardige, arbeidsintensieve bedrijvigheid. We juichen deze 
ontwikkeling toe maar dus wel op de schaal van Steenbergen. 
Bij het thema Duurzaamheidspark denken we aan een soort bedrijfsverzamelgebouw 
waar diverse expertises en specialisaties voor advies en verduurzaming van 
woningen zijn samen gebracht. Zo’n park richt zich op directe klandizie bij onze 
inwoners en bij inwoners in de regio (woningeigenaren). Dat lijkt ons ook een 
groeimarkt met veel potentie. Vergelijk het nieuwe “Duurzaamheidscentrum 
Brabantse Wal” in Bergen op Zoom. U geeft echter een andere invulling aan het 
begrip Duurzaamheidspark door de focus op samenwerking tussen bedrijven. 

In het raadsprogramma (2019): “We onderzoeken de mogelijkheid naar een 
locatie (“Duurzaamheidspark”) binnen onze gemeente waar iedereen in de 
regio naar toe kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, 
isolatie, warmtepompen, financiering, subsidies, bouwplannen, etc. etc.” 

Is dit oorspronkelijk beschreven onderzoek al gedaan, zijn er al eerste resultaten ? 
waarom niet? Wij dienen hiertoe een gezamenlijk amendement in 
 

 


