
Vandaag worden er blauwe muisjes gegeten in Kruisland, omdat 
Noah is geboren en roze muisjes in Dinteloord, omdat Julia is 

geboren. 

Wij wensen de ouders toe, dat hun kinderen mogen opgroeien in 
een duurzame omgeving en dat zij mogen genieten van een brede 
welvaart. 

 
De Verenigde Naties hebben 17 doelen opgesteld voor duurzame 
ontwikkeling.  
Die doelen moeten bereikt zijn voor 2030 en zijn ondertekend door 
191 landen, waaronder Nederland.  

Voor Noah en Julia moeten we zorgen dat deze doelen gehaald 

worden. 

Doel 1 is “geen armoede”.  
Noah en Julia  hoeven niet met een gouden lepeltje gevoed te 
worden.  
Maar ze moeten wel kunnen opgroeien in brede welvaart.  
De eerste stappen om daarvoor te zorgen zijn de verhogingen van 
de uitkeringen.  
Dat is een goed begin. 

We zijn zeer benieuwd naar de effecten. 

Dat moeten we zorgvuldig gaan meten.  
Voorstel: we selecteren willekeurig 20 bijstandsgerechtigden uit de 
gemeente en zullen die volgen. Zo weten of het optrekken naar 
130 % een verstandige maatregel was. 

 
Doel 2: Geen honger. 

 
Dat hoeft in onze gemeente niet.  
We hebben een voedselbank met toegewijde vrijwilligers. 

De voedselbank overbodig maken is het hoogte doel. 

 
Doel 3: Goede gezondheid en welzijn. 

Papa en mama moeten de kindjes niet teveel eten geven: ze 
mogen niet te dik worden en ze moeten veel bewegen. 

In onze gemeente hebben we gelukkig veel initiatieven voor meer 
sporten, maar o.a. obesitas is een fors probleem. 

 
Doel 4  Kwaliteitsonderwijs. 

 
Papa en mama moeten veel voorlezen. 

Iedere dag voor ze gaan slapen. 



En als de ouders daar geen raad mee weten, komt de 
Voorleesexpress langs. 

Over een paar jaar gaan ze al naar school. 

School mag leuk zijn voor de kinderen, maar kwaliteit moet voorop 
staan. 

Over anderhalf jaar evalueren we de effecten van de aanpak 
laaggeletterdheid in onze gemeente en ik voorspel nu al: dat kan 
beter. 

Wij moeten er samen met de scholen, voor gaan zorgen dat Noah 
en Julia uitstekende lezers en rekenaars worden. 

 
Doel 5  Gendergelijkheid.  

 
Noah en Julia mogen zijn, die ze willen zijn. 

De kans is echter groot dat Julia straks in deeltijd gaat werken en 
dat Noah in de gemeenteraad gaat zitten. 

Genderongelijkheid is zeer hardnekkig. 

 
Doel 6: Schoon water en sanitair. 

 
We hebben het beste drinkwater van de wereld, gelukkig. 

Als er nieuwe huizen gebouwd gaan worden, is een eigen 
waterreservoir voor ieder huis noodzaak. 

Vang het regenwater op en gebruik dat.  
 
Doel 7:Betaalbare en duurzame energie. 

  
Een reuze uitdaging waar we volop mee bezig zijn. 

In 2050, Julia en Noah zijn dan bijna 30, moet dit probleem 
opgelost zijn.  
Maar dit jaar al zullen de ouders zich blauw moeten betalen om de 
babykamer warm te krijgen. 

Een meldpunt energiearmoede of iets dergelijks kan ons helpen om 

iedereen warm te houden. 

 
Doel 9 Waardig werk en economische groei. 

 
Julia en Noah gaan niet in de kassen werken, daar hebben ze geen 
zin in.  
In onze gemeente halen we 4000 mensen hier naar toe om 
tomaten te plukken. 

Een fors bekend probleem, waar aandacht voor moet blijven. 

 



 
Doel 9  Industrie, innovatie en infrastructuur. 

 
Voor Noah en Julia moeten we hier wat langer bij stilstaan. 

Een paar maanden geleden schrokken we ons een hoedje. 

Een ambtenaar vertelde de raad over de regionale 
investeringsagenda. 

Een groot project waar Steenbergen in mee kan doen. 

Samen met Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht, 
Rucphen en Roosendaal. 

De burgemeesters hebben hun goedkeuring al gegeven aan de 
richtinggevende principes van de Brabantse 

Verstedelijkingsstrategie. 

(Ik hoor het wel als ik het fout heb, maar dit staat op de site:regio  
online 7 juli). 

De burgemeesters zien het wel zitten, maar wat gaat het allemaal 
betekenen voor Julia en Noah? 

De burgemeesters zien het helemaal zitten, maar Progressief 
Samen moet er nog even over nadenken. 

De inzet is een regio te creëren waarin ruimte is voor uitbreiding 
van wonen en werken, maar waarbij water, groen en natuur 
eveneens verder ontwikkeld worden.  
Er liggen veel kansen op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulaire landbouw. 

Het Rijk heeft een grote opgave om woningen te bouwen. 

De burgemeesters hebben al gezegd een grotere bijdrage te willen 
leveren aan de verstedelijkingsopgave van 
Nederland en Noord-Brabant. 

Dat kan door bijvoorbeeld nog meer woningen te bouwen dan dat 
op dit moment voorzien is in de regio. 

Dat is prachtig natuurlijk, want wij komen huizen tekort voor onze 
inwoners. 

Maar...willen wij de woningtekorten van Brabant en de randstad 
opvangen. 

Willen wij straks wonen in een verstedelijkt gebied? Of kiezen we 
voor een landschappelijk gebied, gaan we kiezen voor het 
ommeland van deze regio.  
Misschien zeggen bestuurders wel: “Het is nog niet zover, jullie 
krijgen de kans nog.” 

We herinneren ons allemaal nog dat er een wethouder een stuk 
ondertekende waardoor ineens de bushalte verdween uit 
Dinteloord.  



 
Doel 9 gaat er ook over dat Julia en Noah op hun kleine 

kinderfietsjes veilig door de Burgemeester van Loonstraat kunnen 
fietsen. 

De Burgemeester van Loonstraat is al vele jaren het grootste 
verkeersknelpunt van Steenbergen. 

De bewoners van de Burgemeester van Loonstraat worden 
geteisterd door zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer wat daar 
(al dan niet met het mobieltje in de hand) door de straat dendert 
met te grote snelheid en vele tonnen aan gewicht. 

Een boer rijdt nooit met 30 ton bieten, aardappelen of andere 
producten zo dicht langs zijn eigen huis, als langs de huizen op de 

BvL. 

De schade aan huizen is bekend, het gevoel van onveiligheid is 
bekend, de overlast is bekend en we onderzoeken rustig verder en 
laten de boel de boel. 

Op 10 december is de onvrede over de verkeerssituatie nog eens 
heel duidelijk gemaakt door de petitie van de bewoners die met 
handtekeningen van alle bewoners (210)!! onderstreepten, dat de 
situatie onhoudbaar is. 

De vraag vanuit de petitie om ‘s nachts het verkeer in te dammen 
kon niet worden gehonoreerd, maar de aangeboden 
tussenoplossing is er tot op heden nooit gekomen. De 
ondertekenaars van de petitie staan dus gewoon in de kou. En het 
wordt er alleen drukker. Wat zou nou helpen? 

1. Ga eens echt goed tellen op de BvL. Maak helder en 
transparant voor iedereen hoeveel verkeer er daadwerkelijk is.  

2. Introduceer een aantal snelheidsbeperkende signalen, herhaal 
de 30 KM borden na elke kruising, maak enkele signalen van 
30 KM op de straat, maak banners met “Dank dat je langzaam 
rijdt” etc. 

3. Ga handhaven op:  
a. Telefonerende weggebruikers. 
b. Landbouwvoertuigen die te breed zijn. 
c. Snelheid en lawaai. 

4 Laat zien dat je het serieus neemt en maak vaart met 
de variantenstudie naar de rondweg. 

5. Na de zomervakantie krijgen belanghebbenden brieven om 
hun wensen kenbaar te maken. Die wensen worden 
vervolgens geïnventariseerd en dan duurt het maar en dan 
duurt het maar. 



Is die brievenschrijverij een vertragingstactiek!? Het lijkt mij 
kristalhelder wat de bewoners willen. 

6. Wij willen het college verzoeken de adviesraad verkeer te 
vragen om uit te leggen waarom er in beide rondwegen ( voor 
Dinteloord en Steenbergen) alternatieven zijn neergelegd. 

Doel10: Ongelijkheid verminderen. Blijft onder onze aandacht. 

 
Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen  
 
Straks gaan we weer de kernen bezoeken en luisteren we weer 
naar de stadsraad en dorpsraden. 

De raden komen op voor de bewoners en brengen zinnige punten 
in. 

Progressief Samen wil niet meer meemaken dat de raden zeggen 
dat ze voor de zoveelste keer iets inbrengen en dat er niks mee 
gedaan is. 

Vóór we weer op kernbezoek gaan, wil Progressief Samen dat de 
verslagen van de bijeenkomsten worden doorgespit en dat de, 
soms hele kleine dingetjes, zijn opgelost voor we weer met elkaar 
in gesprek gaan.  
 
 
Wat is er leuker voor Julia en Noah om samen met papa en mama 
naar het stadspark te gaan. 

Het stadspark is een belangrijke groene long voor onze stad. Het 
stadspark ligt op een mooie centrale locatie in onze stad en zou 
kunnen functioneren als een laagdrempelige ontmoetingsplaats 
voor onze stadgenoten. 

We zeggen “zouden” omdat het al jaren door onze gemeente is 
verwaarloosd en er dus niet meer uitziet met modderige paden 
verkommerd gras en verwilderd struikgewas. 

Vergelijk het eens met onze begraafplaatsen, die er heel netjes 
bijliggen en ook onderdeel zijn van het verbonden netwerk dat 

fungeert als groene long voor onze stad. 

Overigens de begraafplaatsen worden onderhouden door 
vrijwilligers en je ziet het resultaat. 

De gemeente heeft het stadspark laten verkommeren en de 
begraafplaatsen zien er pico bello uit. 

Het stadspark is ons historisch erfgoed. Kijk Noah, op dit bruggetje 
zijn papa en mama getrouwd. 

Feestelijk geopend in 1957 door de toenmalige burgemeester De 
Gou. 



Gesponsord door de HKI, een van de voorlopers van AKZO en een 
van de grootste werkgevers die Steenbergen ooit heeft gehad. 

Het stadspark werd aangelegd als een eerste uiting van grandeur 
na de indrukwekkende resultaten van de wederopbouw die met 
name vorm kregen in de Nicolaas Peckstraat en de Zuidwal, wat 
samen met het park in een schitterend ontwerp dat 
stedenbouwkundig mooi is ontworpen! 

Dus herstel het park, geef het de status uit 1957, ga het goed 

onderhouden (wellicht zijn er voldoende vrienden van het stadspark 

om dit onderhoud met liefde als vrijwilliger uit te voeren ) Herstel 

de brug, de fontein, en wellicht de kiosk en creëer in het park 

verder een speeltuintje. Wat zal daar de Steenbergenaar blij mee 

zijn. 

Over doel 12 t/m 16 kan ik kort zijn: 

Doel 12: Verantwoorde productie en consumptie 

Doel 13: Klimaatactie 

Doel 14: Leven in het water 

Doel 15: Leven op het land 

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten. 

Een sterke gemeentelijke dienst willen we allemaal. Daar blijven we 
ons voor inzetten. 

 

Doel 17 en het laatste duurzame doel: Partnerschap om 
doelstellingen te bereiken. 

Eén van die partners wil ik eruit lichten: 

Afgelopen donderdag hebben we een zeer informatieve avond 
bijgewoond, georganiseerd door de ZLTO.  
De boeren maakten ons duidelijk wat er speelt en waar zij tegenaan 
lopen. 

Ook werd duidelijk wat zij allemaal al doen om de aarde duurzaam 
te bewerken. 

Wij zijn een plattelandsgemeente en als we ervoor kiezen om van 

Steenbergen een ommeland te maken, dan is intensief contact met 
de ZLTO noodzakelijk. 

Ieder jaar een avondje sparren tussen, raad, boeren en 
ambtenaren beveel ik van harte aan. 

Maak van de boeren een partner onder de pakkende titel:boer 
zoekt raad. 

 
Resumerend: 

 



Beste Noah en Julia, we zijn al een heel eind om de Sustainable 
Development Goals te bereiken. 

Jullie verstaan opa natuurlijk, want jullie krijgen al Engels op de 
basisschool.   
We blijven ons uiterste best doen om jullie een fijne toekomst te 
geven. 


