
Beste fractievoorzitters, Beste leden van de Raad, 

  

Naar aanleiding van agendapunt 6: Vaststellen GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-

2025 als discussiestuk op 28 januari aanstaande, zal het bestuur van ONS Steenbergen u 

kernachtig haar standpunten overbrengen en gebruik maken van het inspreekrecht. 

  

ONS Steenbergen is de ondernemersvereniging van het centrum van Steenbergen, waarin Retail, 

horeca en diensten, de krachten bundelen om samen te werken aan een toekomstbestendig 

stadshart. U zult begrijpen dat de uitdagingen in de coronacrisis enorm zijn en dat alles wat 

binnen onze mogelijkheden ligt in nauwe samenwerking met de gemeente Steenbergen en 

andere belanghebbenden, gedaan zal moeten worden, om sterker uit de crisis te komen. ONS 

Steenbergen zal samen met de gemeente Steenbergen ook gegeven diverse trends en 

ontwikkelingen werken aan een zo compleet en compact mogelijk aanbod aan voorzieningen.  

  

De belangrijkste standpunten van ONS Steenbergen zijn. 

  

1. Het centrum is en blijf goed bereikbaar voor auto’s en fietsers en voetgangers. Wij zijn 

geen voorstander van een autovrij centrum, gezien de economische, recreatieve en 

maatschappelijke functie van het centrum nu en in de toekomst.  

2. Er is voldoende aanbod aan parkeerplaatsen in en rondom het centrum van 

Steenbergen. Wel is een kritische blik gewenst op de regulering van het parkeren – welke 

doelgroep parkeert waar en kan dit beter (o.a. het opnieuw bekijken van de blauwe zone 

en de parkeerbewegwijzering). 

3. De verkeerscirculatie van het centrum is niet op orde. Aan het einde van de Grote 

Kerkstraat ben je Steenbergen uit. Insteek is om de verkeerscirculatie zo te verbeteren 

dat bezoek aan het centrum zo aantrekkelijk mogelijk wordt en langer verblijf 

gestimuleerd wordt. 

4. De functie van de Markt dient opnieuw belicht te worden. Er is een hernieuwde keuze 

gewenst omtrent de functie als horecaplein, evenementenplein en de functie als 

verkeerader. ONS Steenbergen is in principe voorstander om de markt wanneer mogelijk 

(dus als er geen evenementen of markt plaatsvindt) open te stellen voor doorstromend 

verkeer. Het succes van de markt als ruimte voor (gemeenschappelijke) terrassen geeft 

mede richting aan de invulling van deze keuze. Over het hoe en wat is een evaluatie 

gewenst, zoals genoemd onder B.12 in het uitvoeringsprogramma. 

5. ONS Steenbergen heeft een positieve grondhouding omtrent de rondweg West, mits het 

centrum van Steenbergen goed bereikbaar en ontsloten blijft. Nieuwe economische 

ontwikkelingen gekoppeld aan de randweg kunnen bovendien spin-off geven aan het 

centrumgebied. 

  

Wij hopen dat spoedig uitvoering gegeven zal worden aan de acties uit het meerjarig 

uitvoeringsplan en pakken graag de handschoen op met de gemeente Steenbergen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen 

Kees de Bruin | voorzitter 

 

 


