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BEGROTINGSVERGADERING STEENBERGEN 8 NOVEMBER 2018 

Voorzitter, grote dank voor deze begroting 2019. Een overzichtelijk document waarin het volledige 

raadsprogramma is verwerkt voor de komende 4 jaar. In principe kunnen wij ons goed vinden in deze 

begroting, maar vanavond willen wij graag een aantal zaken accentueren en uiteraard een aantal nieuwe 

ideeën naar voren brengen. 

 

Gemeenschapshuizen 

De CDA fractie heeft geconstateerd dat u in 2019 30.000 euro inzet op ondersteuning van 

gemeenschapshuizen. Dit juichen wij toe. Wij zijn van mening dat de gemeenschapshuizen nog meer dan 

nu de huiskamers van de kernen dienen te worden. Als gemeentelijke overheid kunnen we de 

gemeenschapshuizen ook nog op een andere manier ondersteunen. De CDA fractie is van mening dat 

inloopavonden over bijvoorbeeld wijkreconstructies en andere informatie-avonden die door de gemeente 

Steenbergen in de kernen georganiseerd worden in eerste instantie altijd aangeboden dienen te worden 

in de gemeenschapshuizen en daarna pas aan commerciële partijen. Hiervoor zullen we een motie 

indienen. 

 

Riolering De Heen 

De raad heeft in september en oktober jl haar jaarlijkse kernbezoeken gehouden. Mede op die manier 

komen wij als voltallige raad in gesprek met de inwoners. Voor het tweede achtereenvolgende keer 

werden wij op De Heen geconfronteerd met de rioleringsproblematiek. Het CDA roept u op om snel met 

deze problematiek aan de slag te gaan zodat dit onderwerp tijdens de volgende kernbezoeken positief 

kan worden afgerond. 

 

Arbeidsmigranten 

Het CDA wil graag een goed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. De nota hieromtrent wordt 

volgend jaar geactualiseerd. Op dit moment zien we dat veel koopwoningen aan de reguliere voorraad 

onttrokken worden en doorverhuurd aan bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten. Dit vinden wij 

absoluut geen goede ontwikkeling, omdat dit tegen onze ambities ingaat wat betreft doorstroming op de 

woningmarkt. 

 

GVVP 

Het is ons bekend dat er veel werk wordt verzet aan het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en 

vervoerplan. Toch zijn wij van mening dat er straten en knelpunten zijn, die niet kunnen wachten op de 

uitkomsten van het gemeentebreed plan. Als aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn, kunnen we 

niet wachten op het GVVP. In het kader van verkeer en vervoer vragen wij wel extra aandacht voor veilige 

fietspaden. Het fietspad tussen Dinteloord en Steenbergen is fraai, overzichtelijk en veilig. Wij vragen ook 

uw aandacht voor de fietsverbindingen vanuit Nieuw-Vossemeer naar Bergen op Zoom. Deze Moorseweg 

en Jan den Boerseweg verdienen in onze ogen een verbeterplan. Voorzitter, hoe staat het college hier 

tegenover? 
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Energietransitie 

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern 

van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en 

het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van 

energietransitie is lokaal de sleutel. Laten we hier dan ook als gemeente Steenbergen een voorloper in zijn 

en actief werken om onze gemeente energieneutraal te maken. Voor het jaar 2019 heeft u 35.000 euro 

begroot voor een medewerker energietransitie. Is dit de juiste weg. Want ongetwijfeld hebben we zo’n 

medewerker voor meerdere jaren nodig. Delen we deze medewerker met andere gemeenten (Brabantse 

Wal-gemeente)? Een aanvullende vraag hierover: wordt door de medewerker ook de burger geholpen of 

is deze alleen dienstbaar aan de gemeente. 

 

Leefomgeving 

In ons raadsprogramma staat dat we inzetten op 70 tot 100 woningen per jaar. Vanuit de kern Dinteloord 

krijgen wij de opmerkingen dat de bouwlocaties aldaar opdrogen. Deelt u deze mening en zo ja, hoe gaan 

we dit oplossen? De senioren in Dinteloord willen graag in Dinteloord blijven wonen. Zijn er naar uw 

mening voldoende seniorenwoningen in Dinteloord? Aanvullend vragen wij het college deze vraag uit te 

rollen over de gehele gemeente Steenbergen. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Voorzitter, het meten van de inwonerstevredenheid vinden wij een belangrijk momentopname. Wij missen 

dit in de begroting of koppelt u dit aan het opstellen van het uitvoeringsplan dienstverlening die u 

voornemens bent te houden in het derde kwartaal van 2019.  Kunt u aangeven wanneer we weer een 

meetpunt krijgen waar de tevredenheid van onze inwoners wordt gemeten.  

AutoMaatje 

De overheid trekt zich steeds verder terug en in het dagelijkse leven zullen we het gewoon samen moeten 

doen. Of je nu even een boodschap moet doen, een bezoekje aan het ziekenhuis moet brengen of 

gewoon iets anders. Het klinkt zo gewoon, maar dat geldt niet voor iedereen. Er is in ons land een mooi 

project genaamd ‘AutoMaatje’. Dit door de ANWB gelanceerde idee zorgt ervoor dat je een lift kunt 

krijgen van een buurtbewoner, die je tegen een geringe vergoeding per kilometer je naar de bestemming 

brengt. Zo blijven deze mensen mobiel en sociaal actief. In ons land is er veel belangstelling voor. Het CDA 

ziet graag dat het college bekijkt of dit project past in onze Steenbergse samenleving, naast de huidige 

plusbus. 

 

Veiligheid 

Voorzitter, veiligheid is van essentieel belang in een goede en vertrouwde leefomgeving. In een goede 

leefomgeving horen AED. Collega’s in de raad hebben er onlangs aandacht voor gevraagd en wij willen er 

graag een stap verder in maken. Via buurtaed.nl kun je een actie starten om met de buurt geld in te 

zamelen voor de aanschaf van een aed. Je ontvangt een eerste bijdrage van 970 euro. Op die manier 

kunnen we met elkaar over gaan om heel Steenbergen AED-dekkend te maken. Maar voorzitter, kan het 

college hierin ook financieel bijdrage. Want op die manier kunnen we met elkaar aantonen dat we ons 

samen inzetten voor een mooi Steenbergen, waar ons hart blijft kloppen.          

En nu we toch de veiligheid ter sprake hebben gebracht vragen wij uw aandacht voor het grote probleem 
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van ondermijning. Voorzitter, vanuit uw functie bent u er intensief mee bezig en dat wordt breed 

gewaardeerd. Met het is goed als deze problematiek in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Samen met uw 

collega’s uit deze regio. De gezamenlijke CDA-afdelingen hebben er met elkaar onlangs over gesproken. 

Collectief worden in alle begrotingsvergaderingen een motie ingediend en ook wij willen over het 

onderwerp ondermijning een motie indienen. 

 

Cashloos 

Voorzitter. de tijd gaat snel. Als je ziet wat er de laatste jaren is veranderd dan is de klok bijna niet meer 

terug te draaien. Maar één zaak willen wij graag onder de aandacht brengen. Op veel locaties is het niet 

meer mogelijk om contant te betalen. Ook in sommige gemeenten hebben wij vernomen is contant 

betalen niet meer mogelijk. Het CDA ziet graag dat deze manier van betalen bij ons mogelijk blijft. Deelt u 

onze mening of heeft u een andere toekomstvisie hierop. 

Tot slot 

Voorzitter, aan het einde van onze beschouwing willen wij graag nog één item vermelden. Als je de hele 
begroting bestudeert dan moet je concluderen dat er heel veel mensen – jong en oud – zich inzetten 
voor onze gemeente. Het CDA is trots op al deze mensen die een deel van hun vrije tijd besteden aan het 
welzijn van hun en onze medemens! 
 
Tot zover in eerste termijn. Met belangstelling zien wij uit naar uw antwoorden waar wij uiteraard in de 
tweede termijn weer op zullen reageren. 


