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Van Gemeente naar Gemeenschap 

De komende jaren staan in het teken van beweging. Beweging die al namen heeft gekregen 

zoals participatie, terugtredende overheid en zelfredzaamheid. Gewoon Lokaal, VVD, D66, 

CDA en Steenbergen Anders hebben elkaar gevonden om in de gemeente Steenbergen deze 

beweging betekenis te geven. Deze betekenis wordt verwoord in de titel van dit 

coalitieakkoord “Van Gemeente naar Gemeenschap”. De gemeenschap mag rekenen op een 

daadkrachtig bestuur dat dicht bij haar inwoners staat. De gemeente rekent op een 

gemeenschap die burgerkracht toont. Samen zijn wij in staat de opgaven waar wij voor staan 

op te lossen. 

De komende jaren is er veel te doen in Steenbergen. Vaak ook meer doen met minder 

middelen. De decentralisaties in het sociale domein brengt nieuwe taken en 

verantwoordelijkheid naar de gemeente toe. Maar wel met minder middelen. De 

bezuinigingsopgave waar Steenbergen al een aantal jaren aan werkt, gaat de komende jaren 

door. Voor de hand liggende oplossingen zijn er niet meer. Die tijd is al een tijdje voorbij. 

Keuzes maken, creativiteit en innovatieve oplossingen zijn nodig. 

Vertrouwen is voor ons de basis. Respect hebben voor verschillen in opvattingen. 

Vertrouwen krijg je door de samenwerking te zoeken. Wij gaan er op af. Initiatief nemen en 

in gesprek gaan, op zoek naar oplossingen.  

Onze aanpak op alle beleidsterreinen gaat uit van een actieve en creatieve gemeente. Die 

werkt vanuit het collectief en gericht is op partnerschap. 

Dit coalitieakkoord gaat over de afspraken die wij hebben gemaakt voor de komende 

periode. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Als een bepaald onderwerp niet wordt genoemd 

wil dat niet zeggen dat het geen aandacht krijgt. Wij hebben het vertrouwen dat we in 

samenwerking nieuwe onderwerpen kunnen oppakken. Leidend in de dan  te maken keuzes 

is:   “Van Gemeente naar Gemeenschap” .    

Gewoon Lokaal  VVD     D66 

 

C.F. Zijlmans   P.W.A. Lepolder  E.C. van der Spelt 

CDA    Steenbergen Anders 

 

C.J.M. van Geel  T.C.J. Huisman 
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Bestuur en Veiligheid 

Goed lokaal bestuur met de bijbehorende bestuurlijke verhoudingen. Daar werken we aan. 

Wij zijn toegankelijk voor iedereen. Zelf gaan wij op stap om het bestuur zo dicht mogelijk bij 

burgers, bedrijven en bezoekers te brengen. Wij zijn een gemeente die initiatief neemt. 

Zichtbaar in de gemeenschap. 

Het college moet collegiaal besturen. Portefeuilles worden verdeeld. Maar het collectief 

treedt naar buiten. De kernwethouder treedt op als aanspreekpunt voor de kern. Het 

inloopspreekuur geven we opnieuw invulling. 

Bij het goed kunnen uitvoeren van onze taken hoort regionale samenwerking met andere 

gemeenten. Wij zijn voorstander van deze samenwerking. Het biedt voordelen vanwege 

vermindering van kwetsbaarheid, verhogen van deskundigheid en natuurlijk ook 

verminderen in kosten. De resultaten van de samenwerking moeten duidelijk meetbaar zijn 

zodat we goed kunnen toetsen of we bereiken wat ons voor ogen staat. Nieuwe 

samenwerkingsinitiatieven toetsen wij aan deze criteria.  

Samenwerken vindt vaak plaats in gemeenschappelijke regelingen. Wij vinden dat de rol van 

de gemeenteraad daarbij te vaak, te snel beperkt wordt. Dat willen we voorkomen door aan 

de voorkant extra afspraken te maken over de invloed van de raden op de samenwerking. 

Afspraken over resultaten, gevolgen voor onze burgers, over betrokkenheid van lokaal 

bestuur en over zeggenschap.  

Samenwerken in de regio is prima. Wij blijven als zelfstandige gemeente bestaan. Een 

gemeentelijke herindeling is geen optie. 

Dorps- en stadsraden zijn belangrijke partners bij goed bestuur. Wij onderhouden goede 

contacten met deze raden. Jaarlijks organiseren we een beeldvormend overleg tussen de 

dorpsraden en de gemeenteraad. Naast de raden zijn er ook anderen uit de gemeenschap 

die we actief betrekken bij ontwikkelingen in een kern. Mensen met aantoonbare kennis van 

zaken. Met de dorpsraden maken we afspraken over het betrekken van de goede mensen op 

het juiste moment.  

De gemeenteraad is gestart met Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend (BOB) 

vergaderen. Wij vinden het belangrijk dat we, waar mogelijk, gebruik maken van het 

beeldvormend vergaderen, waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren open moeten 

staan voor de meningen die daar gegeven worden. Al bij het vaststellen van de 

perspectiefnota worden door college en gemeenteraad voorstellen gedaan welke 

onderwerpen hiervoor in aanmerking komen. Bij de vaststelling van de begroting worden 

deze onderwerpen definitief vastgesteld. Deze punten vormen de basis, die uiteraard in 

overleg uitgebreid kunnen worden. 
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Voor het toekomstig besturen van de gemeente Steenbergen zijn mensen nodig die dit met 

enthousiasme willen doen. Wij ondersteunen het in kunnen zetten van 

burgercommissieleden. Ook willen wij de jongerenraad een nieuwe kans en positie geven. 

Dichterbij de gemeenschap laten werken en zo een actieve bijdrage geven aan de 

voorbereiding van besluiten. Dit alles in de openbaarheid waar we als gemeente veel waarde 

aan hechten. 

Steenbergen moet veilig zijn voor iedereen jong en oud. Veiligheid is een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We werken samen met dorpsraden, 

toezichthouders en deskundigen waaronder natuurlijk de politie. Door informatie uit te 

wisselen weten we op welk gebied veiligheid om extra aandacht vraagt. 

Veiligheid start met preventie en zorgen dat onveilige situaties niet hoeven te ontstaan. 

Soms kan dat zo eenvoudig zijn als slim verbeteren van wegen, paden en openbare 

verlichting. Soms via voorlichtingsprogramma’s op scholen .  

Wij willen dat de politie zichtbaar is in onze gemeente. We ondersteunen initiatieven zoals 

de buurtpreventieteams. Inzetten van hulpmiddelen om criminaliteit terug te dringen of op 

te sporen moet incidenteel mogelijk zijn. Cameratoezicht is daar een voorbeeld van.  

Drugsgebruik en criminaliteit gaan vaak samen. De handel kweek en gebruik van drugs moet 

in onze gemeente stevig aangepakt worden. Dit geldt ook voor de regelmatige vernielingen 

die in onze gemeente plaatsvinden. 
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Dienstverlening 

Over dienstverlening kunnen we eigenlijk kort zijn. Die moet gewoon goed zijn voor onze 

burgers,  bedrijven en bezoekers. Wij willen dat de gemeentelijke dienstverlening nog veel 

meer gaat denken en werken vanuit de vraag van de klant. Vragen en verzoeken moeten 

kunnen rekenen op een meewerkende en meedenkende gemeente. Afspraken komen we 

na. We gaan van “nee want” naar ”ja mits”. 

De gemeentelijke dienstverlening moet ingesteld zijn op het ondersteunen van nieuwe 

investeringen, ontwikkelingen van burgers en bedrijven. Vragen die niet passen in de 

bestaande richtlijnen vragen dan om constructief overleg. Samenwerken aan mogelijkheden 

en wegnemen van de onmogelijkheden. Wij zijn bereid om bij goede initiatieven bestaande 

beleidsregels daar op aan te passen. De gemeente treedt burgers en bedrijven met een 

meewerkende houding tegemoet. Op die dienstverlenende houding moeten burgers, 

bedrijven en bezoekers kunnen rekenen. 

De opdracht voor de gemeentelijke organisatie is dat we leren werken met een 

participerende gemeenschap. Open staan voor initiatieven. Dienstverlening naar burgers en 

bedrijven moet ook slim en slank georganiseerd zijn. Beperken van de regels, verkorten van 

procedures, vereenvoudigen van aanvragen. Dit betekent ook dat we goedkoper kunnen 

werken. Inzetten op digitale dienstverlening helpt daarbij.  Ontwikkelen naar i-Burgerzaken 

waardoor zaken zoals digitale geboorteaangifte mogelijk worden. Het ondernemersdossier is 

daar een goed voorbeeld van. Een actuele website ook. Gelijktijdig willen wij dat de 

gemeente een herkenbaar gezicht houdt. Digitalisering mag het persoonlijke contact niet 

vervangen. Wij willen een zichtbare gemeente zijn. Dat vraagt om dienstverlening dicht bij 

onze burgers, bedrijven en bezoekers.  

 

  

Verwijderd:  
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Sport en Cultuur 

In het financieel gezond houden van onze gemeente zijn op de exploitatie van feitelijk alle 

sportaccommodaties belangrijke besparingen ingeboekt. De financiële doelstelling zoals 

opgenomen in de meerjarenbegroting blijft als uitgangspunt staan. De verdere uitwerking 

willen wij volledig samen doen met de betrokkenen, de sportverenigingen. Wij willen zo veel 

mogelijk voorkomen dat vanwege bezuinigingen voorzieningen verdwijnen. Het is 

onwenselijk dat voorzieningen sluiten zonder dat er alles aan gedaan is om dat te 

voorkomen.  

Goede initiatieven zoals het in vrijwillig beheer nemen van belangrijke taken van het 

zwembad in Dinteloord, verdienen navolging. In Steenbergen kan dit ook zeker als de 

samenwerking met De Knotwilg wordt opgepakt. Wij vinden wat we het initiatief moeten 

nemen om partijen met elkaar te verbinden zodat nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Dat 

doen we door actief ondernemers en particulieren te benaderen maar ook door het 

samenbrengen van nu nog los van elkaar werkende instellingen. Indien de uitwerking van 

deze inzet een beperkt uitstel betekent van de eerder ingeboekte bezuiniging, dan moet dat 

mogelijk zijn.  

Bibliotheken staan ook onder druk. Wij willen dat de bestaande voorzieningen in stand 

blijven. Dat is het uitgangspunt. Dat betekent dat de gemeenschap hier zelf meer taken op 

zich moet nemen. Dat gaan we stimuleren en ondersteunen. In samenwerking met de 

bibliotheken willen wij een actieprogramma voor de zelfbeherende bibliotheek van de 

toekomst. 

Ons cultureel erfgoed is wat we met elkaar delen. Het is het DNA van ons gebied. De nota 

cultureel erfgoed vraagt om uitvoering. Het stimuleren van de kennis van onze culturele 

geschiedenis is wenselijk. Wij willen dat in het basisonderwijs aandacht wordt gegeven aan 

het culturele erfgoed. Het opzetten van een canon van Steenbergen kan daarbij helpen. 

Cultuur moet ook een plaats hebben. Wij willen dat onderzocht wordt of de Gummaruskerk 

in Steenbergen geschikt is om ingezet te worden voor andere passende doeleinden zoals 

expositieruimte. Met inzet van vrijwilligers kan de geschiedenis van Steenbergen daar weer 

een gezicht krijgen.  

We faciliteren lokale verenigingen op cultureel gebied zodat zij zich meer kunnen 

presenteren in onze gemeente. 
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Onderwijs 

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Deze heeft gevolgen voor passend 

onderwijs. Scholen zijn verplicht een onderwijsplek te geven aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Wij vinden dat kinderen recht hebben op zowel passend 

onderwijs als een veilige en stimulerende (onderwijs)omgeving. Onderwijs en Jeugdzorg 

moeten samenwerken. Bij onze aanpak van de decentralisaties gaan we uit van het 

uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Passend onderwijs sluit aan op deze integrale 

benadering. Wij willen dat de ondersteuningsplannen afgestemd worden op het 

leerlingenvervoer. Daarom is samenwerking en afstemming van het leerlingenvervoer in de 

regio nu nog belangrijker. Onderwijs, gemeente en zorgpartners moeten dezelfde taal gaan 

spreken en met een gemeenschappelijke visie komen.”  

Uitgangspunt daarbij is dat passend onderwijs dicht bij de leerling wordt gerealiseerd. Wij 

stimuleren hierbinnen ook de samenwerking tussen de verschillende scholen in onze 

gemeente. 

Onderwijs staat niet los in de gemeenschap. Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap 

moeten samenwerken. Dat betekent dat wij ons inspannen om stageplaatsen voor het 

onderwijs dicht bij de vraag van onze eigen ondernemers te brengen. Wij blijven in gesprek 

met het onderwijs om het aanbod in de regio afgestemd te krijgen op de vraag. Wij gaan 

met de scholen de mogelijkheid bespreken voor een instroompunt zodat de eerste 3 jaar 

HAVO in Steenbergen gevolgd kan worden. 

Van en naar de scholen in en buiten onze gemeente moeten goede en veilige verbindingen 

zijn. Veilig kunnen fietsen maar ook goed openbaar vervoer. De kans op een veilige 

fietsroute tussen Dinteloord en Bergen op Zoom betrekken wij bij de gesprekken over de 

overname van N259. Dit geldt ook voor de fietsroutes vanuit De Heen en Nieuw-Vossemeer 

bij de N257.   
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Zorg 

Eén van de grootste opgaven voor gemeenten voor de komende jaren zijn de veranderingen 

in het sociale domein. De decentralisaties stelt gemeenten voor de opgave om met minder 

geld belangrijke verantwoordelijkheden te dragen. Uitvoering van deze opgave kan alleen als 

de gemeenschap vanuit eigenkracht meer zorgtaken op zich gaat nemen. Uitgaan van de 

burgerkracht en de ondersteuning van het persoonlijk netwerk wordt belangrijker dan ooit. 

Wij willen dat de decentralisatieopgave vanuit dat principe wordt gerealiseerd. Gelijktijdig 

willen wij er zijn voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Mensen mogen door alle 

veranderingen niet tussen de wal en het schip vallen.  

Het is nog altijd niet duidelijk met welke ingangsdatum en met welke middelen wij deze 

nieuwe taken moeten gaan oppakken. Dit geldt niet voor de jeugdzorg. Die komt op 

1.1.2015 naar ons toe. Onze inzet is dat de uitvoering van deze nieuwe taken plaats moet 

vinden met de middelen die wij daar voor krijgen. Dat is het kader van waaruit wij werken. 

Omdat er nog te veel onduidelijkheden bestaan, lopen we het risico dat we dit niet direct 

vanaf de start kunnen realiseren. In die situatie vinden wij het goed als de reserves worden 

gebruikt. Een dergelijke situatie mag niet langer dan hooguit 2 jaar bestaan. Daarna moet 

binnen de financiële kaders gewerkt worden. 

De bezuinigingen raken de verschillende instellingen in onze gemeente. Wij willen 

voorkomen dat de bezuinigingen tot gevolg hebben dat instellingen niet langer kunnen 

blijven bestaan. De functie van dorpshuizen, ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen etc. 

zijn voor een vitale gemeenschap van groot belang. Wij willen dat door inzetten van 

vrijwilligers, samen brengen van partijen zoals ondernemers, particulieren en instellingen, 

draagvlak ontstaat om belangrijke functies betaalbaar te behouden. Gelijktijdig hebben 

voorzieningen die niet of nauwelijks worden gebruikt geen bestaansrecht. Het gaat dan ook 

om maatwerk. 

Het brede terrein van zorg biedt ook kansen. In het economisch beleidsplan 2009-2020 is 

aandacht gegeven aan de kans voor wellness en zorgeconomie. Wij zien kansen in deze 

ontwikkeling. Wij stimuleren initiatieven op dit gebied door in planologische zin voldoende 

ruimte te geven. Het vestigingsklimaat voor ondernemers in deze sector moet goed zijn. Wij 

willen dat de kansen die in het economisch beleidsplan zijn genoemd worden 

geactualiseerd. Daaruit verwachten wij dat er een actief programma komt waarmee we als 

gemeente nieuwe initiatieven naar Steenbergen kunnen halen.  
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Economie en Recreatie 

De lokale economie verdient een extra impuls. Belangrijk is dat bedrijven zich goed kunnen 

ontwikkelen in Steenbergen. Goed lopende bedrijven trekken ook nieuwe bedrijven aan. 

Groot en klein. Een sterke lokale economie is niet alleen goed voor de werkgelegenheid 

maar heeft direct invloed op wonen, onderwijs, sociale structuur, kortom de gehele 

gemeenschap. Belangrijk is dat bedrijven aangetrokken worden die werkgelegenheid 

brengen. 

Nu de economie aan lijkt te trekken is het belangrijk dat de lokale economie extra aandacht 

krijgt. Al jarenlang werkt de gemeente hiervoor samen met het Rewin. Deze inzet willen wij 

extra intensiveren door ook zelf op pad te gaan en extra ambtelijke capaciteit en 

deskundigheid in te zetten. De aanleg van de A4 biedt kansen voor bedrijfsontwikkeling. 

Uitbreiding van Reinierpolder 1 met een groene inpassing is wenselijk. Maar ook op 

bestaande bedrijfsterreinen waaronder het AFC willen wij vanuit de gemeente actieve 

acquisitie zetten.  

Wij gaan in gesprek met de bestaande ondernemers en brancheverenigingen en 

samenwerkingsorganisaties. Door In gesprek te gaan krijgen wij duidelijk waar wij als 

gemeente de randvoorwaarden voor ondernemerschap kunnen verbeteren. Wij willen 

belemmeringen wegnemen die ontwikkeling van de lokale economie in de weg staan. Samen 

met het netwerk van samenwerkende ondernemers willen wij dat onze gemeente een 

aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bestaande en nieuwe bedrijven.  

Een belangrijke economische sector in onze gemeente is de agrarische sector. De 

beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed zoet water is van levensbelang voor deze 

sector. De toekomstige ontwikkeling van  het Volkerak Zoommeer biedt kansen voor de 

waterrecreatie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van zoet water 

voor de agrarische sector. 

Samen met de agrarische sector willen wij onderzoeken welke kansen er gezien worden voor 

nieuwe economische dragers. Initiatieven waarbij agrarische activiteiten gecombineerd 

worden met zorg, recreatie of duurzame energie stimuleren we. Wij werken niet mee aan 

nieuwe intensieve veehouderijen. Nieuwe bedrijfsgerelateerde activiteiten binnen het 

agrarische bouwblok staan we toe.  

Recreatie zien wij als een kans voor de gemeente Steenbergen. Dat geldt ook voor de 

combinatie zorg en toerisme. Bij het hoofdstuk zorg gaven we dat al aan. Het economisch 

beleidsplan 2009 -2020 moet geactualiseerd worden. Ingezette initiatieven zoals 

Waterpoort, Brabantse Wal en Landschap van Allure zetten we door. 

Stadhaven en jachthaven Steenbergen staan in voldoende mate in de steigers. De uitwerking 

moet doorgaan zodat de aantrekkelijkheid van Steenbergen als toeristische 
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ontmoetingsplaats concreet vorm krijgt. In navolging van Steenbergen moet de havenkom 

van Dinteloord kans krijgen om te ontwikkelen. Er moet een onderzoek komen met welke 

samenwerkingscombinaties een nieuwe impuls aan deze haven kan worden gegeven.  

In het kader van de visies: Land- en Waterrecreatie, Waterpoort en de visie Toerisme & 

Recreatie met de hierin benoemde toegangspoorten voor recreatie & toerisme dienen 

Nieuw Vossemeer, Cruijslandse Kreken & Bovensas  tevens reële kansen te krijgen zich te 

ontwikkelen tot pijlers van “recreatie & toerisme”. Hiertoe dienen  samenwerkings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht te worden om te komen tot nieuwe impulsen en 

initiatieven. 
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Ontwikkeling Openbare Ruimte 

De woningmarkt verloopt stroef. Wij willen gebruik maken van minder voor de hand 

liggende oplossingen om de woningmarkt te stimuleren. Onderzoek doen naar de 

mogelijkheden om grond (tijdelijk) in erfpacht te geven. Bekijken of verlagen van de 

grondprijs een gunstige uitwerking kan hebben op het aantrekken van de woningmarkt. 

Zeker om duurzaam en energie neutraal bouwen mogelijk te maken. Dit alles tegen de 

achtergrond dat we een gezond grondbedrijf hebben.   Daarnaast moeten we ook openstaan 

voor nieuwe exploitatievormen . Hard werken aan nieuwe economische initiatieven en 

daarmee de behoefte aan woningen in onze gemeente stimuleren.  

Aan de aanbodkant kunnen we werken met nieuwe exploitatievormen. Maar wij willen ook 

weten hoe onze toekomstige vraag is. Welke mensen willen hier wonen en welke eisen 

stellen zij daaraan? Die vraag gaan wij beantwoorden. Op grond daarvan kunnen we ons 

beleid aanpassen. Wij staan positief tegenover nieuwe woonwensen. Bijvoorbeeld het 

ontwikkelen van zorgwoningen zodat we een bijdrage leveren aan de extramuralisering die 

al op gang is gekomen. Maar ook meewerken aan het realiseren van kangoeroe woningen 

zodat generaties op een moderne manier samen kunnen leven. In bestemmingsplannen 

moet het mogelijk zijn om (tijdelijk) zorgunits te plaatsen bij woningen. Kortom, wij willen de 

maatregelen nemen om nieuwe woonvormen te faciliteren. Op basis van het onderzoek 

naar de woningbehoefte moet er een actuele woonvisie komen waarin nieuwe en gevraagde 

initiatieven een plaats krijgen. 

De herinrichting van het centrum van Welberg moet opgepakt worden. Het i-DOP moet 

worden opgepakt en worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Wij willen dat in één 

keer integraal, samen met de gemeenschap, goed doen. De toekomst van De Vaert en de 

kerk worden daar bij betrokken. 

Leegstaande kerken vragen om nieuwe bestemmingen. Zij zijn historische bakens in het 

landschap. Wij willen de kerken behouden voor de generaties na ons. Dat vraagt om nieuwe 

initiatieven. Wij willen de samenwerking zoeken met de eigenaren van de kerken en samen 

plannen maken voor toekomstig behoud en beheer.  

Voor de kern De Heen moet een concreet plan komen nu de school daar gesloten wordt. In 

dat plan betrekken wij het idee om De Heen te bestempelen als recreatieve buitenplaats. De 

kansen voor nieuwe recreatieve woningbouw benutten. Initiatieven van ondernemers 

ondersteunen met als gevolg dat het voorzieningenniveau ook voor de inwoners in stand 

kan blijven. 

Door schaalvergroting in de agrarische sector kan in ons buitengebied bebouwing vrij komen 

die een andere bestemming dient te krijgen. Wij ondersteunen nieuwe initiatieven op deze 
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plaatsen die passen in het agrarische landschap. Net als bij bestaande agrarische bedrijven 

ondersteunen wij kansen voor nieuwe economische dragers. 
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Beheer Openbare Ruimte 

Een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte draagt bij aan gevoel van veiligheid 

en welbevinden van onze inwoners en bezoekers. De kwaliteit van de openbare ruimte moet 

op sommige plaatsen ook een duidelijke plus laten zien.   Daar waar mogelijk kan een 

win/win situatie ontstaan door de kwaliteit van de openbare ruimte te koppelen aan de 

recreatieve mogelijkheden .  

De openbare ruimte is een ontmoetingsplaats. Het stadspark van Steenbergen kan deze 

functie ook weer en meer krijgen. Dan is er wel een kwaliteitsimpuls nodig. Wij willen 

eenmalig geld vrijmaken om in samenwerking met de gemeenschap van Steenbergen een 

nieuw impuls te geven aan het stadspark. Het streven is dat het beheer en onderhoud 

daarna in belangrijke mate door de gemeenschap wordt gedragen. 

Dat geldt voor de uitvoering van het gemeentelijk groenplan ook. Daar moet structureel geld 

voor in de begroting worden opgenomen. Overdragen van groen in beheer van een wijk of 

buurt wordt gestimuleerd.  

Het wegenbeheer moet sober en doelmatig plaatsvinden zonder dat we onze 

verantwoordelijkheid voor een passend wegenbeheer uit het oog verliezen. Het ingezette 

onderhoudsniveau voor de kwaliteit van wegen, verlichting en riolering zetten we door. 

Onveilige en grote overlast vanwege intensief (vracht)verkeer moet worden aangepakt 

wanneer nut en noodzaak daarvan is aangetoond. De overname van de N259 van 

Rijkswaterstaat biedt de kans om samen met de omwonenden een veilige oplossing te 

vinden.  

De gevolgen van het in gebruik nemen van de A4 moeten in beeld komen. Wij willen zicht 

hebben op de effecten van de gewijzigde verkeersstromen in, door en rondom onze 

gemeente. Dit onderzoek voeren we in eigen beheer uit. Als we de effecten in beeld hebben 

kunnen we zorgen dat passende maatregelen worden genomen.  
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Duurzaamheid & Innovatie 

Wij willen de thema’s duurzaamheid & innovatie hoger op de agenda zetten. Duurzaamheid 

& innovatie is niet alleen een opdracht om bewust om te gaan met onze natuurlijke 

middelen. Het biedt ook kansen. Daarom wordt duurzaamheid vanaf 2015 een apart 

programma in de programmabegroting. Om ons beleid richting te geven gebruiken we de 

gemeentelijke duurzaamheidsindex als basis. Met deze index kunnen we ook meten op 

welke terreinen wij als gemeente vooruitgang boeken als duurzame gemeente.  

Wij gaan het gebruik van zonne-energie stimuleren. Dat doen wij door voorlichting te geven 

over de mogelijkheden. Wij willen dat voor Steenbergen een zonne-atlas beschikbaar komt. 

Hiermee kunnen particulieren en bedrijven in één oogopslag zien welk rendement ze kunnen 

halen uit het gebruik van zonne-energie. Zelf geen goed zonnedak? Dan stimuleren wij het 

collectief gebruik van goede daken. Daken van (landbouw)bedrijven of eigen gemeentelijke 

accommodaties. In onze gesprekken met ondernemers gaan wij duurzaam 

ondernemerschap stimuleren. Onderzocht moet worden hoe in Steenbergen de aanschaf 

van panelen door burgers en bedrijven kan worden gestimuleerd.   

De huidige opgave voor windenergie is gericht op de geplande plaatsing van windmolens bij 

het AFC en de opschaling van bestaande locaties aan de Karolinadijk . Wij ondersteunen 

geen nieuwe plannen voor plaatsing van windmolens. Wij richten ons op zonne-energie. Wij 

staan positief tegenover innovatieve oplossingen voor eigen energieopwekking anders dan 

windenergie.  

Voor innovatieve ontwikkelingen is een modern glasvezelnet noodzakelijk. Wij willen gebruik 

maken van de mogelijkheden van het breedbandfonds Brabant om samen met partijen in de 

markt, onze hele gemeente te voorzien van de meest moderne aansluitingen. Zowel in de 

kernen als in het buitengebied.  

We gaan een natuurbeleidsplan maken. De ecologische verbindingszones maken daar 

onderdeel van uit. Het natuurbeleidsplan is ook van belang voor de kansen voor recreatie in 

onze gemeente. In het natuurbeleidsplan bepalen we wat we als gemeente als 

natuurwaarde hebben en waar we heen willen. Het uitvoeringsplan geeft dan aan welke 

stappen we kunnen gaan zetten. 
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Financieel Beleid 

De gemeente Steenbergen heeft beperkte middelen om nieuw beleid helemaal zelfstandig 

te realiseren. Wij streven er naar dat nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur in samenwerking 

met anderen tot stand komen. Op die manier de lasten zowel qua inspanning als qua geld 

samen delen. 

Wij willen de gemiddelde lastendruk per huishouden de komende periode niet meer dan 

trendmatig verhogen met de correctie vanwege inflatie. Gelijktijdig verhogen wij onze eigen 

uitgaven niet automatisch trendmatig tenzij verplicht. Wij willen een bewuste afweging van 

de noodzaak tot verhoging van de gemeentelijke uitgaven. Het uitgangspunt is “nee, tenzij”  

Kostendekkendheid is het uitgangspunt. Binnen de gemiddelde lastendruk per huishouden 

kan een verschuiving plaatsvinden. Dat betekent ook dat geen extra uitgaven worden 

gedaan dan nadat de middelen daarvoor gerealiseerd zijn binnen de kaders van de 

gemiddelde lastendruk per huishouden.  

Voor de afvalstoffenheffing hebben we in onze gemeente een vorm van gedifferentieerd 

tarief. Duurzaamheid is het vertrekpunt. Het doel is zo veel mogelijk afval verzamelen dat 

geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval. We willen dat de voor- en 

nadelen op een rij worden gezet zodat de berekening van de afvalstoffenheffing zo goed 

mogelijk aansluit op onze doelstelling.  

 


