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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  28 juni 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: de heer  Boluijt     plaatsvervangend voorzitter 

  

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  N.C.J. Broos    lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  M.H.H.I. Remery    lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

 

 

Afwezig: de heren L.M.N. Van Pelt    lid      

  J.G. Ooms     lid 

  

 

Pers: 3 

Omroep: 3 

Publieke tribune:  80 

 

 

 Welkom door de voorzitter 

De heer Hoogendoorn vraagt allereerst het woord aan de plaatsvervangend voorzitter en heet 

iedereen welkom. Vervolgens heet de plaatsvervangend voorzitter iedereen van harte welkom 

met een speciaal welkom voor de dochter en schoonzoon van de heer Hoogendoorn: mevrouw 

Hoogendoorn en de heer Van Poppel. Afmeldingen van de heer Van Pelt (diploma uitreiking 

dochter) en de heer Ooms. 
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 Toespraak door Hakim Tampoebolon namens de dorpsraad en de SLOS 

 

 

 Toespraak loco burgemeester 

De heer Van Geel richt het woord tot de burgemeester en besluit zijn speech met het 

overhandiging van het boekje dubbelportretten. 

 

 

 Film met toespraken fractievoorzitters 

Er wordt een film vertoond. De fractievoorzitters komen naar voor te komen en gaan over tot 

overhandiging van het cadeau.  

 

 

 INTERMEZZO (optreden koor) 

Het betreft een gelegenheidskoor bestaande uit leden van:  

De eendrachtzangers 

Nederpop aan de Dintel  

Kruislands kerkkoor  Georgies  

Sasso Montanari  

De Sparrows 

Mannenkoor ABS 

Dameskoor Welberg 

 

Onder leiding van Jan Ligtenberg die tevens de tekst heeft geschreven en op de piano: Yvonne 

Vermeulen. 

 

 

 Toespraak burgemeester Jan Hoogendoorn 

 

 

 

 Slotwoord en sluiting. 

De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen, 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 

 


