
R A A D / C I E 
d d n r 

Zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

8 maart 2012 

Gem. STEENBERGEN 

0 9 MRT 2012 

Kopie aan: 

Vertrouwelijk 

Bijgaand treft u een reeks ondertekende, identieke brieven aan. Het gaat om een zienswijze op de 
Ontwerpstructuurvisie van de gemeente Steenbergen. Het betreft ALLE bewoners/families van de 
Ligneweg en directe omgeving: 

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging. 

Adres en naam: 

1201574 

Ligneweg 1; F. van Tetering 
Ligneweg 2; dhr. C. Rens 
Ligneweg 3; R. van Geel 
Ligneweg 4; W. de Kievit 
Ligneweg 5; F. Scheltema-Prinsen 
Ligneweg 6; J. Veraart 
Ligneweg 7; A. Zonnevijlle 
Ligneweg 9; S. Bakker 
Ligneweg 11; C. van der Weygert 
Ligneweg 13; T. van Zeijl - H. vd Loo 

Drielindekensdijk 6; R. Westerweele / 
Drielindekensdijk 8; L. Geluk 

Olmendreef 1: T. Waldschmit 
Olmendreef 2: J. van der Weegen 

Westlandse Langeweg 17a: J. Veraart-Van de Berg 
Westlandse Langeweg 12: H. van Zundert 

Totaal 16 huishoudens / families 
4651 .. Steenbergen 

Contactpersonen L. Geluk, J. Veraart en W. de Kievit 
p.a. Ligneweg 4 
4651 SH Steenbergen 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vrieipaelijke groeten, 

(na^m, adres) 
I ICNIIM , aures; 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, i\c yiucici i, A 

• IJL (naam, adres) 

Alp 

yy fy 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) A If 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

ietreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

'.teenbergen, 5 maart 2012 

ïeachte leden van de gemeenteraad, 

5raag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
)ntwerpstructuurvisie. 
Vij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Vestland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Vij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Vij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
lastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
ich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
ervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
unnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
itbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worlen gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Js bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
an een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam/adres) 

) 
13 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) \ 



Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 

1 



2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) f f f 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 

(naam, adres) 
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Gemeenteraad Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie 

Steenbergen, 5 maart 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de 
Ontwerpstructuurvisie. 
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied 
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen). 

Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden. 

Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige 
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door 
zich te vestigen in het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor 
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer 
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en 
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt. 

1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel 
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen, 
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan 
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag 
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze 
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de 
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid. 

2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvoer. 
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische 
ontwikkeling en geen duurzame oplossing. 

3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen 
rendabel door megakortingen op gasprijzen. 

4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte. 

Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud 
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren. 
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met 

bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de 
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan 
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4. 
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de 
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de EVZ Ligne moet 
worden gekeken. 

3. De route Doornedijkje, Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg 
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht 
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en 
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere). 

4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en 
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van 
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke 
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de 
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze 
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen 
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke 
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt 
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen. 

5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving 
met veel natuurwaarden, wordt aangetast. 

Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze. 

Met vriendelijke groeten, 
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