
Op 16 januari jl. is in de commissie ruimte en economie het agendapunt ‘eenmalige uitgaven 
2013’ besproken. Het uitvoeringsprogramma recreatie &  toerisme is hier onderdeel van. Binnen 
dit onderdeel is er €40.000,- geraamd voor ‘een aantal kleinere projecten uit het 
uitvoeringsprogramma’. In de commissie is gevraagd naar een verdere specificatie van deze 
€40.000,-. In deze notitie wordt die vraag beantwoord. 
Dit budget is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
 

Uitgelopen wandel/fietsroutes 
updaten 

 
€12.000 

Waterland route €2.500 

Bebording €500 

Werkbudget €7.000 

Informatievoorziening toren Fort 
Henricus €15.000 

Sponsoring KMC €3.000 

Totaal €40.000 

 
Deze projecten zijn niet specifiek genoemd in het Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 
‘2011… en verder’ wat door de gemeenteraad op 27 oktober 2011 is vastgesteld.   
Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die om 
bijstelling van de plannen vraagt. In onderstaand overzicht is per onderdeel uitgelegd waarom 
deze uitgave als noodzakelijk of wenselijk wordt gezien voor uitvoering in 2013 en waar het 
budget aan besteed wordt. 
 
Informatievoorziening toren Fort Henricus 
Om de historie voor de recreant tot leven te laten komen op Fort Henricus, komt er in de binnenkant 
van de toren een informatievoorziening die bijna helemaal rondom doorloopt.  
Hiermee kan in 360 graden, door middel van visuele hulpmiddelen, naar het verleden (16
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gekeken worden.  
De informatievoorziening geeft de positie en de functie van het Fort binnen de West-Brabantse 
Waterlinie weer. Daarmee wordt het verbonden met de andere onderdelen van de West-Brabantse 
Waterlinie, zoals Fort de Roovere. 
 
Bebording 
Dit betreft de update van bestaande bewegwijzering (bruine bordjes) ten gevolge van uitbreiding van 
het aantal recreatieve ondernemers in Steenbergen. Dit betreft de bewegwijzering zoals is vastgelegd 
in visie Waterrecreatie en het Uitvoeringsprogramma. 
 
Uitgelopen wandel/fietsroutes 
De afgelopen jaren zijn de door het SES uitgegeven routes uit de roulatie gehaald. Deze routes waren 
niet op basis van het fietsroutenetwerk gemaakt. Alle huidige routes in de regio en alle toekomstige 
nieuwe routes zijn en worden wel op basis van dit netwerk gemaakt.  
Het uit de roulatie halen van de routes heeft geresulteerd in een vermindering van het aantal 
recreatieve routes binnen gemeente Steenbergen. 
Om het aanbod weer op peil te brengen wordt een aantal oude SES routes omgezet naar routes op 
basis van het fiets- en wandelroutenetwerk in het format van VVV Brabantse Wal. 
 
Waterland route 
In 2013 wordt het project Waterland gerealiseerd. Project Waterland houdt in dat vaarroutes en 
oeverfaciliteiten, alsmede de informatievoorziening hierover, in het stroomgebied van Mark, Dintel en 
Vliet worden verbeterd. Binnen het project wordt samengewerkt met de gemeenten Steenbergen, 
Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal en Halderberge en waterschap Brabantse Delta. 
Om de bekendheid bij de recreant met de nieuwe faciliteiten en de omliggende voorzieningen te 
vergroten wordt er samen met de projectpartners een route gerealiseerd. Op deze manier wordt een 
extra impuls gegeven aan belevingsmogelijkheden van het water in gemeente Steenbergen. Ook komt 
hiermee voor de recreant de verbinding tussen land en water tot leven. 
 
Werkbudget 
Budget dat gebruikt kan worden om kleine onvoorziene uitgaven te doen die gericht zijn op het 
verbeteren van het recreatieve aanbod in gemeente Steenbergen. 



 
Sponsoring KMC 
Deze toertocht wordt jaarlijks door 2000 mensen uit heel Nederland verreden. 
Om de naamsbekendheid van de gemeente Steenbergen als recreatieve gemeente te vergroten is de 
afgelopen 2 jaren de Koos Moerenhout Classic gesponsord. Ook voor 2013 is de gemeente gevraagd 
een sponsorbijdrage te leveren. Ook dit jaar is het de bedoeling het evenement te ondersteunen door 
middel van het meegeven van een promotionele bruikbare fietsaccessoire aan de deelnemers.  


