
Wensenlijstje van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer voor programma’s politieke partijen 

 

Wonen 

Steeds vaker worden de sociale huurwoningen van de woningcorporaties in onze kern te koop 

aangeboden. Op die manier blijven er te weinig goedkope huurwoningen over voor de mensen die 

daarop aangewezen zijn. Zij moeten daardoor onvrijwillig uitwijken naar andere plaatsen. Wij vragen 

uw inzet om met de woningcorporaties afspraken te maken over het sociale woningbeleid. 

 

Werkgelegenheid 

Het is lang niet voor iedereen weggelegd om in de eigen kern te werken. Willen we de leefbaarheid 

in stand houden dan moeten blijven streven naar nieuwe economische dragers. Omdat de gemeente 

Steenbergen in haar beleid recreatie als speerpunt heeft benoemd, wil de dorpsraad Nieuw-

Vossemeer met name kijken naar economische dragers in de recreatie. Toeristische attracties 

betekenen voor de kern een impuls voor het winkelbestand en de horeca. De ondernemers in Nieuw-

Vossemeer steken hier ook op in maar hebben niet altijd het idee dat de gemeente Steenbergen 

Nieuw-Vossemeer als een toeristische trekpleister ziet. We vragen u om het toerisme en recreatie 

ook in de kleine kernen te ondersteunen en om daarbij naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. 

 

Leefbaarheid 

We krijgen via het iDop een nieuwe kern met daarin een zorgvoorziening voor ouderen en aantal aan 

zorg gerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Daar zijn we heel erg blij 

mee, zeker in deze tijd van bezuinigingen. We zullen er dan ook alles aan doen om deze 

voorzieningen te koesteren. Wat ons zorgen baart is het winkelbestand, met name de supermarkt de 

Spar. Zij participeren, wellicht om goede redenen, niet in het nieuwe centrumplan maar dat maakt  

de winkel erg kwetsbaar. U kunt daar als politiek weinig aan doen, we vragen u dan ook alleen om 

met ons mee te denken over oplossingen voor het moment dat  de huidige eigenaar stopt. 

 

In onze dorpskern zijn nog genoeg vrijwilligers die meewerken aan een leefbare samenleving. Deze 

mensen moeten met raad en daad worden bijgestaan en zeker niet ontmoedigd worden. Wij vragen 

u dan ook om in het subsidiebeleid oog te hebben voor het vele vrijwilligerswerk en deze vrijwilligers 

zo nodig te ondersteunen bij hun inzet voor het dorp. In dit kader vragen wij u ook om de dorpsraden 

serieus te nemen als overlegorgaan.  

 

Betrokkenheid van de burgers 

Betrek de burgers zoveel mogelijk bij de ruimtelijke invulling van hun buurt en van hun dorp. En laat 

ze zelf meewerken aan de het onderhoud van de eigen woonomgeving. Wanneer wij als dorpsraad 

vrijwilligers vragen voor bijvoorbeeld het opknappen van een grasveldje wat nu als honden 

uitlaatplaats wordt gebruikt, het bijhouden van het ijs van de ijsbaan, het onderhouden van de 

nieuwe jeu de boulesbaan, dan hebben we geen moeite om hiervoor mensen te vinden. Probeer als 

gemeente gebruik te maken van deze bereidheid. Geef meer uit handen. We vragen van u als 

politieke partij om deze participatie te stimuleren en om met ons mee te denken hoe we gezamenlijk 

tot de beste resultaten komen. 

 

 



Bereikbaarheid 

Het merendeel van de inwoners moet buiten het dorp naar school of naar het werk. Daarvoor maken 

we gebruik van de polderwegen rondom Nieuw-Vossemeer. Met eigen vervoer is dat nog te doen, de 

opening van de A4 kan zelfs nog bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Inwoners die afhankelijk 

zijn van het openbaar vervoer zijn slechter af. Busdiensten rijden zeer beperkt langs Nieuw-

Vossemeer, er is één halte en die ligt buiten het dorp. Men moet via grote omwegen het einddoel 

bereiken. We vragen u of u als politieke partij zoveel mogelijk invloed wilt uitoefenen op 

vervoersondernemingen om de bereikbaarheid van Nieuw-Vossemeer te verbeteren. 

 

Jeugd 

Wij willen er als dorpsraad van alles aan doen om de jeugd te betrekken bij het dorp. Daarom zijn we 

gestart met een kleinschalig “speelbos” op het stuk natuur achter de brandweerkazerne. Met 

projectgelden van o.a. de Heidemij en de provincie proberen we daar een natuurlijk speelterrein te 

maken wat tegen het dorp aan ligt en wat veilig te bereiken is voor de jeugd. Onlangs hebben nog 

een project via de Dorpen-Derby aangevraagd om er ook een “natuurlijk” trimbaantje bij te maken  

zodat ook de oudere jeugd daar terecht kan. We vragen van u dat u met ons meedenkt hoe we met 

weinig financiële middelen toch een succes kunnen maken van deze projecten. 

 

Daarnaast willen we dat u meedenkt over de aanpak van problemen rondom de jongeren van Nieuw-

Vossemeer. Op dit moment hebben we erg veel overlast van hangjongeren die drank en drugs 

gebruiken en veel vernielingen aanrichten in het dorp. We hebben hierover contact met de 

wijkagent, verslavingszorg en de jongerenwerker en de dorpsraad onderzoekt momenteel of een er 

toch een buurtpreventieteam kan worden opgestart. Omdat wij niet de enige kern zijn die met dit 

probleem te maken heeft geven wij u ter overdenking om ondanks alle bezuinigingen toch meer geld 

uit te trekken voor jeugdprojecten en jeugdbeleid. Ook de verenigingen die zich vooral richten op de 

jeugd moeten zeker niet in subsidie gekort worden. Misschien zijn hiervoor ook provinciale of 

Europese projectgelden in te zetten? 

 

 


