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Voorzitter, 

Een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuw perspectiefnota. Onze complimenten voor de 

Perspectiefnota in combinatie met het document Van Raadsprogramma Naar Programmabegroting. 

Hier zijn veel aspecten verwerkt uit het verkiezingsprogramma van StAn en het coalitieakkoord “van 

gemeente naar gemeenschap”. Zoals de titel van het coalitieakkoord al doet vermoeden wordt er 

zowel van de gemeente als van de gemeenschap meer inspanningen gevraagd. Dit zal in de komende 

jaren ook vaker centraal staan.  

Ook de regering is van mening dat de gemeentes meer moeten doen, zoals de uitvoering van de 

taken uit de AWBZ, de Wet op Jeugdzorg en de Participatiewet. StAn willen het college vragen om 

zeer accuraat en helder te zijn, om te voorkomen dat er inwoners tussen wal en schip vallen.  

Hoewel het raadsprogramma er goed uitziet wil StAn toch een aantal aspecten benadrukken of 

veranderen.  

Hier volgt de reacties op een aantal programma’s.  

Programma Bestuur en veiligheid 

In het Raadsprogramma staat omschreven dat er ondersteuning komt van de buurtpreventies. StAn 

zou graag zien dat het college zich ervoor inzet om in alle wijken een buurtpreventie gerealiseerd te 

krijgen. Graag ziet StAn dan ook een notitie tegemoet waarin de rol van de kernwethouder wordt 

omschreven.  

Programma Dienstverlening 

Het programma Dienstverlening ziet er goed uit, het gaat met de tijd mee. StAn wil wel het college 

vragen of zij rekening houden met de wat minder jonge inwoners van onze gemeente. Deze hebben 

vaak een achterstand op digitaal gebied. StAn vindt het belangrijk dat ook deze inwoners zo goed 

mogelijk geholpen worden.  

Sport en cultuur 

In het programma Sport en Cultuur staat dat er een nieuw sportbeleidsplan en 

sportaccommodatieplan wordt opgesteld. StAn zou dat graag aan het begin van 2015 tegemoet zien. 

StAn vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is voor de verenigingen.  

Onder veel inwoners is er onduidelijkheid over de sportcoaches. De inwoners weten niet wat ze 

kunnen verwachten van de sportcoaches en er is weinig te merken van de koppeling tussen de jeugd 

en sportcoaches. In de oordeelsvormende vergadering van 15 mei is gesproken over het beëindigen 

van het Kind Fit project. StAn ziet graag deze 2 gecombineerd verder gaan, waarbij de expertise en de 

voorzieningen van de stichting Sportadvies gegarandeerd blijven bij de scholen.  

StAn ziet graag van het college dat er meer aandacht komt voor cultuur en kinderen, misschien in de 

vorm van cultuurcoaches. Zo nodig maken we daar meer ruimte voor door herschikking van 

sportsubsidies.  
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Er is bij de gehele fractie van StAn verwarring ontstaan over de bibliotheken in de volgende kernen: 

Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Op bladzijde 69 van de Perspectiefnota 

staat dat er 1 centrale bibliotheek komt, in diezelfde nota op bladzijde 15 en 16 staan andere 

bedragen dan dat er genoemd worden. Zet je hier het coalitieakkoord tegenover dan kan een 

discrepantie worden vastgesteld: het programma vertelt dat de bestaande bibliotheken in stand 

gehouden moeten worden. StAn begrijpt dat het onduidelijk is voor het college en bieden daarom de 

volgende oplossing:  houd alle bestaande bibliotheken in stand. Een gedeelte van het werk kan 

gedaan worden door vrijwilligers. Maak hier een zelfbeherende bibliotheek van.  

De kerken in onze kernen staan onder druk. Drie kerken gaan eind 2014 sluiten: de Petrus en 

Pauluskerk in Dinteloord, de Corneliuskerk in de Welberg en de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopening 

in de Heen. Maar ook 4 andere kerken zijn op termijn niet zeker van hun toekomst, zoals de 

Gummaruskerk in Steenbergen. StAn wil het college vragen of zij voor 2015 een plan van aanpak aan 

de raad wil aanbieden. StAn is nieuwsgierig naar de visie van het college op de kerken. Wat betreft 

de kerken pleiten we voor een beleid m.b.t. cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen.  

Programma Jeugd en WMO 

In het programma, dat eigenlijk Jeugd, WMO en Onderwijs had moeten heten, zie ik niets over de 

nieuwe schoolvorm: de brede scholen. Dit samenwerkingsverband boekt in heel Nederland op goede 

resultaten. StAn zou graag zien dat dit uitgewerkt wordt.  

Onze vragen aan het college hierover: 

- Zet u zich in om meer brede scholen in de gemeente te vestigen? 

- zo ja, hoe gaat u dat doen? 

- zo ja, in welk tijdsbestek? 

- zo nee, waarom niet?  

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierdoor 

worden gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor veel zorgtaken. StAn vraagt aan het 

college of dit op schema loopt? Mag Stan verwachten dat per 1 januari 2015 zonder problemen de 

transitie doorkomen? 
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Programma recreatie, economie en participatie. 

In het raadsprogramma wordt het voornemen geuit om tot een groene en stijlvolle inpassing te 

komen Reinierpolder. StAn neemt gemakshalve aan dat dit geldt voor Reinierpolder 1, 2 en 3. StAn 

vindt het een goede zaak dat dit industrieterrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Hierdoor zullen 

ondernemingen zich eerder vestigen. Een gemiste kans is het feit dat het college niet op alle 

industrieterreinen een groene en stijlvolle inpassing realiseert. Misschien dat er verder gekeken 

moet worden dan dit: in Dinteloord heeft De Kroon te kennen gegeven dat het niet meer op het 

industrieterrein van Dinteloord zal vestigen. StAn zou graag een antwoord op de volgende vraag 

hierover willen hebben: 

- Hoe staat het college tegenover het idee om de industrie rondom de van Heemskerckstraat te 

verplaatsen over de Molenkreek, waardoor hier plaats vrijkomt voor woningbouw? 

Het project StadHaven is in het laatste stadium gekomen. Hierdoor komt er tijd en geld vrij voor 

andere havens. Zo ook de haven in Dinteloord. Het is bijzonder te noemen dat het college voorstelt 

om een onderzoek te doen terwijl duidelijk is wat er moet gebeuren: het verfraaien (upgraden) van 

de haven, het uitdiepen en uitbaggeren van de havenkom en faciliteiten plaatsen voor toeristen. 

StAn zou graag iets anders willen van het college: een plan van aanpak met de havenmeester, en 

zeker geen onderzoek. Tevens wil StAn graag zien dat bij alle havens de faciliteiten worden 

uitgebreid.  

Voor de mooie Cruijslandse kreken zou StAn graag van het college willen horen in welke fase het zich 

bevindt. Volgens Brabant Delta is het werk gereed eind 2014. Kan het college dit bevestigen? 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Al een aantal jaren zien we meer belangstelling van de jeugd 

voor de jeugdraden. De debatten die gevoerd worden zijn op een eigentijds niveau: to the point, snel 

en kordaat. StAn zou graag zien dat er een jeugdraad in elke kern komt, die meebeslist over de in hun 

kern belangrijke zaken. Hierdoor creëer je een breder draagvlak voor besluiten en kweek je 

tegelijkertijd belangstelling voor politiek bij de jeugd.  

Programma milieu en ruimtelijke ordening 

Een compliment voor het college: in ons verkiezingsprogramma haalt StAn de nota Duurzaamheid 

aan. Het college heeft in haar raadsprogramma ook deze nota verwerkt.  

Maar helaas kan er op het volgende onderwerp nu geen compliment gegeven worden: het 

woonbeleid. Dit verouderd document moet jaarlijks geactualiseerd worden. Niet alleen een integrale 

woonvisie. StAn ziet graag dat ouderen langer in huizen kunnen blijven wonen, en dat jongeren niet 

wegtrekken uit deze mooie gemeente.  

In het raadsprogramma staat de leefbaarheid van de kernen willen vasthouden, en bij voorkeur 

vergroten. Zoals daar straks al aangegeven wordt de bibliotheek geen centrale bibliotheek.  

Stan vraagt het college inzicht te geven in de voortgang die is geboekt bij het betrekken van inwoners 

bij de groenvoorziening.  
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StAn wilt een nieuw ambtelijk instrument introduceren: flits vergunning. Dit hulpmiddel helpt tegen 

bureaucratische rompslomp. StAn vraagt het college om hierover informatie aan de raad te 

verschaffen. Met flitsvergunningen kan het de inwoners zo makkelijk mogelijk gemaakt worden.  

Het programma meldt te weinig over een actief acquisitiebeleid met betrekking tot inwoners die van 

buiten de gemeente komen. Het is belangrijk dat in deze tijd van ontgroening en vergrijzing nieuwe, 

jonge toekomstige inwoners worden aangetrokken.  

 

Programma Beheer openbare Ruimte 

De verkeersveiligheid in het centrum van Dinteloord gaat hard achteruit. Dit komt mede door de 

eenrichtingsweg op de Molendijk. De zware voertuigen rijden door het centrum, waar zich 

overstekende en fietsende kinderen bevinden. Voor de inwoners is het eenvoudig  op te lossen: een 

zebrapad op de Westvoorstraat. De vraag aan het college is: hoe denkt het college ondanks deze 

zware verkeersdruk maximale veiligheid te realiseren?  

Al jarenlang is het een doorn in het oog van schoolgaande jeugd, ouders van schoolgaande jeugd en 

overige fietsgebruikers: van en naar Bergen op Zoom. De gevaarlijke en lange weg kan eenvoudige 

wijze veilig worden gemaakt door een rechte weg naar de N259. StAn zou graag van het college 

vernemen hoe en wanneer zij deze weg wil realiseren.  

In relatie tot het vorige punt, zou StAn graag zien dat in alle kernen het openbaar vervoer behouden 

blijft, en waar mogelijk verbeterd.  

Tot slot vraagt StAn aandacht voor de toekomstvisie van de Heen. StAn zou graag  vernemen welke 

oplossingen het college ziet voor de problemen van De Heen.  

Meneer de voorzitter, tot zover de eerste termijn.  

 

 


