
                             

Motie communicatie vitale vesting Steenbergen. 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bij een op donderdag 15 december 2022 

Overwegende dat: 

Maart 2022 heeft de gemeente Steenbergen, woningcorporatie Stadlander en zorgorganisatie 

tante Louise de gezamenlijke ondertekening van ‘Vitale Vesting’ volbracht. 

Dit zijn prima plannen voor de kern Steenbergen. 

Deze plannen houden alleen wel drastische maatregelen in op het gebied van 

gebiedsontwikkelingen in oude bestaande wijken, inwoners uit deze wijken maken zorgen over 

wat dit voor hun leefomgeving, en hun persoonlijke woning kan gaan inhouden. 

Met juiste communicatie kunnen de zorgen weggenomen worden. 

Op dit moment is er onvoldoende of geen communicatie naar de inwoners van de wijken in 

Steenbergen die behoren tot het project gebied vitale vesting. 

De woningcorporatie Stadlander aangegeven heeft beperkte informatie te geven aan de 

bewoners van de huurwoningen behorende tot het areaal van de woningcorporatie Stadlander 

Inwoners van koopwoningen geen informatie krijgen van de stand van zaken over de vitale 

vesting. 

 

Constaterende dat: 

• Maart 2022 de gemeente Steenbergen, woningcorporatie Stadlander en zorgorganisatie 

tante Louise de gezamenlijke ondertekening van ‘Vitale Vesting’ hebben volbracht. 

• Veel inwoners zich zorgen maken over wat dit gaat inhouden voor hun leefomgeving. 

• Woningcorporatie Stadlander alleen huurders aangesloten bij de woningcorporatie 

Stadlander van informatie te voorzien (en dit summier) 

• Andere bewoners van de wijken geen informatie ontvangen 

Mede overwegende dat: 

• Juiste communicatie kan zorgen dat dat de zorgen worden weggenomen bij de inwoners 

van de wijken in Steenbergen 

• De regie over wie nu de communicatie moet geven ontbreekt 

 

 



 

 

Besluit: 
 

• Het college de opdracht te geven de regie op zich te nemen dat bewoners van de wijken 
behorende bij de vitale vesting worden voorzien van de informatie van de stand van 
zaken tot nu toe. 

• Het college de opdracht te geven bij de woningcorporatie Stadlander aan te dringen om 
informatie aan alle huurders te verstekken over de stand van zaken tot nu toe, dit naar 
alle huurders aangesloten bij de woningcorporatie Stadlander die woonachtig zijn in de 
wijken behorende bij de vitale vesting in Steenbergen. 

• Het college de opdracht te geven deze informatie te verstekken voor het eind van 2022. 

• Het college de opdracht te geven bij veranderingen met betrekking tot de vitale vesting  
de regie te blijven voeren over de communicatie naar onze inwoners, dit zolang het 
traject de vitale vesting duurt. 

 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Steenbergen, 15 december 2022 
 
Danker Kouwen                             
 
Volkspartij                                       
  


