
 
 

PERSPECTIEFNOTA 2023-2026 
 

 
  

Steenbergen, 14 juli 2022 
 

Beste Voorzitter, 
 
Vandaag stellen wij, als het aan Gewoon Lokaal! ligt de perspectiefnota 2023-2026 vast. De 
loftrompetten mogen wat betreft Gewoon Lokaal! zachtjes klinken voor de opstellers van 
de nota vol perspectief en we moeten vol gas vooruit. Zoals veelal na de verkiezingen is 
deze beleidsarm maar het is niet zo dat er niets te verwezenlijken is, in tegendeel. 
Voorzitter, in het technisch braad van 16 juni jongstleden hebben wij een ambtelijke 
toelichting gekregen op de cijfers met een uitleg van de diverse cijfers die aan het positieve 
beeld bijdragen, complimenten voor de heldere uitleg hiervoor. 
Een bijzondere perspectiefnota voorzitter, want enkele maanden geleden heeft een groot 
gedeelte van onze inwoners de moeite genomen om naar de stembus te gaan om haar 
democratisch recht te vervullen.  
Het zal u niet ontgaan zijn voorzitter, dat wij als Gewoon Lokaal! weer zes zetels in de 
aankomende bestuursperiode bestieren en samen met twee kersverse burgerraadsleden en 
actieve achterban we krachtig, vol en breed aanwezig zijn in de Steenbergse raad en 
coalitie. Ik ben dan ook trots op onze fractie die midden in de samenleving staat en ruim 
verspreid is over de gehele gemeente, maar dit even ter zijde. 
 
Vandaag gaan we dus belangrijke uitgangspunten vaststellen voor de aankomende jaren. 
Ook deze keer gaat dit beleid gepaard met financiële consequenties die een dergelijk stuk 
gaat krijgen, wanneer dat beleid wordt uitgevoerd. 
Wij van Gewoon Lokaal! realiseren ons dat we met deze nota verantwoord met het geld om 
moeten gaan. Met het geld van onze trotse inwoners van de West Brabantse pareltjes, die 
onze kernen en stad stuk-voor-stuk zijn, worden projecten al dan niet gerealiseerd en 
hebben projecten al dan niet invloed op de woon- en leefomgeving. We roepen dan ook 
onze geïnteresseerde inwoners op om via de website van de gemeente de ontwikkeling 
ervan te volgen. 
Al met al ziet het financieel beeld er, zoals eerder gemeld er volgens onze fractie goed uit. 
2026 wordt een ravijnjaar genoemd omdat hierover informatie uitblijft en een serieuze 
bedreiging kan worden. Het betreft een flinke korting van de inkomsten vanuit het 
gemeentefonds.  



Als alle plannen uit het nieuwe coalitieakkoord worden uitgevoerd, dan blijft onze 
gemeente Steenbergen nog steeds een financieel gezonde gemeente. Maar we moeten 
positief kritisch blijven voorzitter en willen de komende jaren door de ambtelijke 
organisatie op de hoogte gehouden worden. Wij gaan er vanuit dat er voldoende kennis in 
huis is om dit te verwezenlijken en hebben er vertrouwen in. Als dit niet zo is, dan 
vernemen wij dit graag. 
 
Voorzitter, van de coronacrisis is de wereld beland in een volgende crisis. De oorlog in 
Oekraïne heeft veel invloed op de prijzen van onze dagelijkse boodschappen en om maar 
niet te spreken over de verdere verhoging van de nu al hoge energie en brandstofprijzen. 
Gewoon Lokaal! gaat er nog steeds vanuit dat hierop door het rijk via het gemeentefonds 
een redelijke inflatiecorrectie gehanteerd wordt. Dus meer geld vanuit ‘Den Haag’. 
 
Voorzitter, in het technisch beraad zijn de extra ICT-kosten genoemd en heeft (dankzij) of 
door de corona periode geleid tot een stroomversnelling in aanpassingen in zowel de 
dienstverlening van de gemeente naar de inwoners toe, maar ook zeker voor de gemeente 
als werkgever. Systemen moesten worden aangepast, maar ook werkplekken, en nu meer 
dan ooit werd duidelijk hoe belangrijk informatievoorziening en bereikbaarheid van het 
internet zijn voor de inwoners, maar ook voor de gemeente zelf. Voor de manier waarop 
hiermee is omgegaan verdient de verantwoordelijke een compliment! 
Er is nu een flinke stap in de juiste richting gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. De 
dienstverlening moet verder worden uitgebreid worden naar de inwoners toe zodat de 
bereikbaarheid nog groter wordt, en de drempel lager. En dit niet alleen op digitaal gebied, 
maar voor ouderen en kwetsbaren op persoonlijk gebied.  
Naar onze mening zijn dit de kosten om de gemeentelijke informatie veilig te kunnen 
houden onvermijdelijke en dus begrijpelijke uitgaven. 
 
De informatievoorziening naar de burgers toe kan veel beter, vooral mensen van 65+ 
zonder internet, laaggeletterden  en analfabeten lopen heel veel cruciale informatie mis 
zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de energietoeslag, en tal van andere zaken die voor 
deze leeftijdsgroep zeer belangrijk zijn.  
 
Als Gewoon Lokaal! een paar suggesties mag geven voor verbetering en weer eens onder 
deaandacht: 
 - Breng het aantal laaggeletterden in kaart in onze gemeente, en zorg dat deze mensen 
zoveel mogelijk persoonlijk worden benaderd. Hiervoor kan ook een koppeling worden 
gemaakt met bijv. KBO en de thuiszorgorganisaties die vaak over relevante informatie 
beschikken en al in goed contact staan met deze mensen, maar ook ingezet kunnen worden 
om informatie over te brengen. 
- Ook kan deze informatie weggelegd worden bij bijv. De huisarts, gemeenschappelijke 
ruimtes van bejaardenhuizen en in de gemeenschapshuizen. 
- Voor de mensen die wel internet gebruiken is de site van de gemeente zelf, nogal 
onoverzichtelijk, en een hoop zaken zijn zelfs voor mensen die dagelijks met computers 



werken totaal niet te vinden. De indeling zou veel beter kunnen en de zoekfunctie ook. 
Hierbij kan onderzocht worden of een gespecialiseerd bedrijf hier een nieuwe opzet voor 
kan maken, en wat de kosten hiervan zijn. Vervolgens kan dit gewoon bijgehouden worden 
door de medewerkers. Even nog een herinnering, want hiervoor heeft onze partij destijds 
ook een motie ingediend. Staat deze suggestie dik omcirkeld in de agenda van het college 
en zoja, wanneer wordt hier concrete acties op genomen? 
De gemeente Steenbergen is qua oppervlakte natuurlijk een grote gemeente maar qua 
inwonersaantal relatief klein. Gewoon Lokaal! ziet dat het dan lastiger is om medewerkers 
te houden, binden en te werven. 
Wellicht kan er een open dag georganiseerd worden, zodat geïnteresseerden op informele 
manier kennis kunnen maken met de organisatie; gebruik de sociale kanalen voor de 
werving van nieuw personeel, momenteel zijn de vacatures niet of nauwelijks vindbaar. Via 
Social Media zie je hierover zelfs niets voorbij komen. 
Vacatures zijn ook op de site van de gemeente totaal niet te vinden. Wel staat er een link 
naar een andere website waar je ook zeer lastig iets kunt vinden, hier moet je jezelf ook 
eerst inschrijven.  De eisen die gesteld worden aan de aspirant werknemers zijn ook vaak 
absurd en passen totaal niet meer bij deze tijdsgeest. 
 
Voor al deze zaken zou eventueel beleid gemaakt kunnen worden, nadat voldoende 
onderzocht is wat het zou gaan kosten. 
 
Voorzitter, ontwikkelkansen in een sterke samenleving, hier gaan we voor! De basis is 
gelegd voor onder anderen de vaststelling van het beleidskader Economische kracht en het 
uitvoeringsprogramma daarvan; het besluit om te komen tot het vestigen van WVG op een 
groot aantal percelen zuidwestelijk Steenbergen en het besluit voor nader onderzoek naar 
een rondweg in de kern Steenbergen. Voorzitter ook het besluit om te komen tot een nieuw 
en verbeterde koop- en samenwerkingsovereenkomst met de iniatiefnemers van het A4 
hotel zijn genomen. Maar er moet in deze nu wel doorgepakt worden. 
Ook het besluit om samen met de Brabantse Wal gemeenten een strategisch 
bedrijventerrein te ontwikkelen is klaar. Waar volgens Gewoon Lokaal! niet aan valt te 
tornen is aan de inrichting en de invulling. Geen blokkendozen zoals bij onze zuiderburen. 
Het geheel moet ruim ingericht worden met een groene omgeving, een ruimtelijke invulling 
met veel bomen, groenstroken die rijk zijn aan biodiversiteit.  
 
Voorzitter, onze gezamelijke vijand Corona heeft teweeg gebracht dat onder andere wonen 
op het platteland zeer populair is geworden. Laten wij nu een plattelandsgemeente zijn, dus 
we moeten hier volop aan de bak, maar dit signaal is inmiddels al duidelijk en staat 
vetgedrukt hier in dit huis. 
Bouwen naar behoefte.  
Het zal u dan ook niet bevreemden dat ook de fractie van Gewoon Lokaal! een vinger aan 
de pols houdt met betrekking tot inzetten op nieuwbouw in de stad Steenbergen en zeker 
in de kernen. Bijvoorbeeld de vooruitgang van unaniem aangenomen motie 



‘grondverwerving Kruisland’ zullen we zeker niet vergeten en hopen dat hier snel een 
definitieve uitwerking op komt. 
 
Voorzitter, Gewoon Lokaal! wil dat iedereen ten volle van het leven kan genieten. Dit doen 
we door oog te hebben voor (verborgen) armoede en eenzaamheid en het sport- en 
beweegaanbod in onze gemeente te vergroten. Dit doen we niet alleen, maar met de kracht 
van zes sterke kernen. Het is goed om te lezen dat er in de perspectiefnota volop aandacht 
aan besteed wordt. 
Iedere inwoner die dat wil, moet kunnen sporten en bewegen, ook wanneer het persoonlijk 
budget een abonnement bij een sportclub of lidmaatschap van een sportvereniging dat niet 
toelaat. De gemeente Steenbergen heeft hier al regelingen voor, maar niet iedereen weet 
ze te vinden. Met name voor de oudere inwoners die ontzettend eenzaam zijn en door 
Corona is dat alleen maar verder toegenomen. Het is belangrijk dat zij kunnen sporten en 
bewegen en hierdoor ook nieuwe contacten kunnen maken. Gewoon Lokaal! heeft in de 
vorige raadsperiode aandacht gevraagd voor ouderen, sporten en geen geld hebben om de 
contributie te betalen. Het antwoord van het voormalige college was: Daar zijn binnen onze 
gemeente regelingen voor waar gebruik van gemaakt kan worden. Laat dat nu net het 
probleem zijn, want veel ouderen hebben geen computer en zijn niet digitaal vaardig. 
Kan er vaker in de lokale pers worden geplaatst welke regelingen er voor onze inwoners 
zijn? 
De groep inwoners die psychisch kwetsbaar zijn wordt steeds groter en steeds vaker 
moeten zij het zien te rooien in een samenleving die hen niet begrijpt of, misschien wel 
erger, niet ziet. Er zijn hele lange wachtlijsten voordat deze mensen geholpen kunnen 
worden en tegen de tijd dat er hulp beschikbaar is, is het soms helaas te laat. 
Kan de gemeente een actievere rol aannemen, zodat deze mensen eerder geholpen kunnen 
worden? 
Voorzitter we lezen dat de aanvraag van basisschool De Nieuwe Veste (inmiddels 
basisschool Kiezelrijk) van incidenteel € 50.000,-. Het leerlingenaantal van de school groeit 
zo snel en dat men vanaf schooljaar 2022 / 2023 twee extra lokalen nodig heeft. Goed om 
te horen dat het leerlingenaantal zo groeit. Alle steun van Gewoon Lokaal! de jeugd is de 
toekomst. 
 
Voorzitter, Gewoon Lokaal! kijkt erg uit naar de transitie visie warmte fase 2. Acties die nu 
lopen kunnen een succes genoemd worden, zoals bijvoorbeeld de cadeaubonnen actie. 
De gemeente Steenbergen heeft de ambitie om in 2030 voor 50% energie neutraal te zijn. 
Maar volgens een bijeenkomst zal dit in diverse scenario’s bijna onmogelijk zijn. Gewoon 
Lokaal! is toch uiterst bezorgd, gaan we dit wel redden? Wij horen het graag van het 
college. 
Voorzitter, belangrijk vinden wij om in gesprek te gaan of te blijven met bedrijven in onze 
gemeente die veel energie gebruiken. We denken dan aan Cosun of de bedrijven op het 
AFC. Is er al inzichtelijk wat deze bedrijven doen aan innovatie en wat kan beter om ons als 
gemeente te helpen om deze doelen zo snel mogelijk te halen? 



 
Voorzitter, wij als gemeente moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven, dit staat buiten 
kijf. Daarom denken wij dat het maatschappelijk vastgoed zo snel mogelijk energie neutraal 
moet zijn. Wij zijn benieuwd hoe het college hierover denkt. Voorzitter 2050 lijkt ver weg, 
maar wat is nu een jaar, de kerstboom wordt immers weer zo gezet. Het jaar 2000 voelt nog 
als de dag van gisteren. Dus wat Gewoon Lokaal! betreft zo snel mogelijk energie neutraal 
maken van onze gebouwen. 
 
Voorzitter, dan het programma economie, toerisme en recreatie.  
Hier in zijn we als gemeente al goed op dreef en dit programma behoeft wat betreft 
Gewoon Lokaal! op dit moment geen noodzakelijke bijstellingen. voor dit programma. Wij 
wonen en leven in een werkelijk uniek gebied en realiseren ons vaak niet hoe schitterend 
het hier is.  
We moeten blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een 
hotel langs de A4, echter moet dit niet nog jaren duren is onze mening. 
Gewoon Lokaal! hoopt ook dat er met Fort Henricus vaart gemaakt wordt, want dit project 
verdient het. 
Goed om te merken dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van het beleid recreatief 
vestigingsklimaat en het actieprogramma m.b.t. evenementen aandacht verdiend in 2023. 
We lezen dat in het aankomende jaar een aantal succesvolle activiteiten voortgezet worden 
op het gebied van cultuur en erfgoed. Iets wat goed is, moet je zeker vasthouden is de visie 
van Gewoon Lokaal! We hopen dan ook dat de verantwoordelijke afdeling dan op orde is 
om de vergunningen snel, accuraat en vlot af te handelen. 
 
Voorzitter, Gewoon Lokaal! kijkt met acht paar ogen aandachtig naar de uitvoer van het 
marketing- en communicatieplan. Samen met onze achterban houden we het nauwlettend 
in de gaten en hangen in 2023 de vlag uit waar onze mooie gemeente alweer 26 jaar 
bestaat. 
 
Voorzitter, we hebben volop ambities in de gemeente Steenbergen om een forse 
gebiedsontwikkeling in gang te zetten, waarbij ingezet wordt op wonen en werken. 
We kijken dan ook uit naar het GVVP, en zeker ook naar het onderzoek voor de rondweg in 
Steenbergen. In de andere kernen zijn ook volop problemen met verkeer en ook hier zullen 
wij aandacht voor blijven vragen waar nodig en waar het kan. 
 
Tot zover… 
 
 
 
 
 


