
 

MOTIE Berenstraat Steenbergen 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 30 september 2021, 

Constaterende dat: 

• De bewoners van de Berenstraat ongerust zijn over de toekomst van hun straat1; 

• Het college de verantwoordelijkheid voor het betrekken van omwonenden afschuift op de 

ontwikkelaars van het plan Hartje Steenbergen; 

• De bewoners van de Berenstraat in Steenbergen slechts zijn benaderd door de 

projectontwikkelaar met ‘met excuses en beloftes voor beterschap’ (april 2021) nadat de 

sloop was begonnen (15 maart 2021), de vergunning was verleend (22 maart 2021), de 

bewoners contact hadden gezocht met de krant (28 maart 2021), en de gemeente de 

projectontwikkelaar tot contact zoeken had opgeroepen; 

• Omwonenden zich boos en onvoldoende betrokken voelen en hun recht elders willen 

halen, maar de welstandscommissie niet toetst op burgerbetrokkenheid en rechterlijke 

procedures niet uitgesloten zijn; 

Overwegende dat: 

• Er van inwoners veel wordt verwacht qua participatie, maar dat dit de gemeente niet van 

haar plicht ontslaat inwoners op tijd te informeren en zorgvuldig te betrekken; 

• Er reeds een geldig bestemmingsplan en een vergunning liggen, maar ook dit de gemeente 

en projectontwikkelaars niet ontslaat van hun verantwoordelijkheid burgers zorgvuldig te 

betrekken; 

• De realisatie van het project Hartje Steenbergen nadert en de raad ondanks de gebrekkige 

omgang met de burger niet meer in de gelegenheid komt om hierop actie te ondernemen, 

vanwege de aanwezigheid van een bestemmingsplan en een vergunning; 

• Het bij ruimtelijke projecten geen zeldzame gebeurtenis is dat projectontwikkelaars 

omwonenden gebrekkig en/of te laat informeren, hetgeen niet onlogisch is gezien hun 

economische belangen, maar wel consequent de burger benadeelt; 

Draagt het college op om de eindverantwoordelijkheid voor burgerbetrokkenheid terug te nemen 

door: 

 

1 Zoals blijkt uit vele mails, bezoeken op locatie door tenminste 5 raadsfracties, en bijvoorbeeld 
https://kijkopsteenbergen.nl/bewoners-berenstraat-voelen-zich-niet-gezien-en-niet-gehoord/  

https://kijkopsteenbergen.nl/bewoners-berenstraat-voelen-zich-niet-gezien-en-niet-gehoord/


• Een pauze in te lassen in het project Hartje Steenbergen en de zorgen van omwonenden 

omtrent verkeersveiligheid- en drukte, uitzicht, doorgang, parkeerdruk, en bouwschade 

aan de zeer oude woningen aldaar serieus te nemen en met de projectontwikkelaar en 

omwonenden constructief over deze zorgen te overleggen (bijv. in mediation-vorm); 

• Voor raad en inwoners inzichtelijk te maken: 

o Of het naar achteren verplaatsen van dit project (vanuit de Berenstraat 

beredeneerd) een optie is, om zo aan vrijwel alle bovenstaande zorgen tegemoet te 

komen; 

o Hoe meer bomen/groen en andere maatregelen de leefbaarheid voor zowel huidige 

als toekomstige bewoners kunnen verbeteren; 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de fractie van de PvdA, 

Nadir Baali 


