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Aan de raad, 

 

 In de oordeelvormende vergadering van 12 mei heeft de heer Stoeldraijer verzocht om 

ingekomen stuk 2, raadsmededeling opvolging motie opwaardering stadspark, te agenderen voor de 

aankomende oordeelvormende vergadering van 9 juni. Voor dit agendaverzoek is de volgende 

motivering aangedragen. 

 

De PvdA-fractie verzoekt de raadsmededeling voor bespreking te agenderen.  Hoewel een groot 

deel van de unanieme motie goed wordt uitgewerkt, zijn naar oordeel van de fractie sommige 

zaken toch teleurstellend. Het verzoek is om met de collega’s van gedachten wisselen over de 

volgende zaken: 

• bezoekersaantallen en evenementen.  

In de raadsmededeling wordt door het college aangegeven dat vanwege de 

bezoekersaantallen een horecavoorziening niet rendabel zou zijn. De fractie onderschrijft 

dit. Momenteel zijn die aantallen laag en zijn er vrijwel geen evenementen, maar dat is 

juist omdat het park er zo treurig bij ligt. De fractie wil hierbij kijken naar kansen en deze 

mogelijkheid niet uitsluiten. Middels het opknappen van het park en de inzet van een 

actief evenementenbeleid zouden een foodtruck met SDW en Ravelijn en een mooi 

podium zeker haalbaar kunnen zijn. De PvdA fractie verzoekt de overige fracties om zich 

hierover uit te spreken. 

• Speelvoorzieningen voor kinderen. 

In de uitvoering van de motie wordt slechts in een bijzin gesproken over het realiseren 

van voorzieningen voor kinderen. De fractie wil aan de voorkant het gesprek voeren over 

op welke wijze het park toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt kan worden voor alle 

doelgroepen, en daarbij niet in de minste plaats voor kinderen. Indien paden verlegd 

moeten worden vanwege de inpassing van een speelvoorziening, dan getuigt het van een 

vooruitziende blik om hierover aan de voorkant het gesprek te voeren. De PvdA fractie 

verzoekt de overige fracties om zich hierover uit te spreken. 

• Financiële onderbouwing. 

De raadsmededeling spreekt uit dat de uitvoering van de motie niet binnen het financieel 

kader te realiseren is. De fractie verzoekt ter voorbereiding van de bespreking in de 

oordeelvormende vergadering een nadere financiële onderbouwing te ontvangen van: 

- het genoemde bedrag van circa 1,1 miljoen euro (de kostenraming van GeoInfra) is 

uitgewerkt en welke middelen van derden worden verwacht; 

- de gespecificeerde kosten van de door het college geplande uitvoering (pagina 5). 

 

 

 

 

Memo 

Aan : Gemeenteraad van Steenbergen 

Van : R.A.J. Defilet 

Afdeling : Griffie 

Datum : 21 mei 2021 

Onderwerp : Agenderingsverzoek voor de oordeelvormende vergadering van 9 juni 



2117324 

2 

 

 

 

U wordt verzocht in de besluitvormende vergadering van 27 mei in te stemmen met het 

agenderingsverzoek. 

 

R.A.J. Defilet, MA 

Plaatsvervangend griffier 


