
Steenbergen - Met 
de braderie in Din-
teloord en de Merijn-
tje Gijzen Braderie 
in Nie uw Vossemeer 
is we er het startsein 
gegeven voor de jaar-
lijkse Plusbus dona-
teuractie. Zaterdag, 
tijdens de zeer go ed 
bezochte braderie 
in Dinteloord, werd 
er door de vrijwilli-
gers van de Plusbus 
voor een bedrag van 
674,50 euro aan loten 
verkocht. 

De diverse aantrekkelijke 
prijzen gingen naar de vol-
gende personen: de tradi-
tionele levensmiddelen-
mand, mede beschikbaar 
gesteld door C1000, werd 
gewonnen door de fami-
lie Mangelaars. Een he-
renhorloge, werd gewon-
nen door dhr. Plandsoen. 
Babette Troost, die de 
trekking verrichtte, werd 
beloond met een badmin-
tonset.
Ook de Merijntje Gijzen 
Braderie in Nieuw Vosse-
meer werd zeer goed be-
zocht, daar werd door de 
vrijwilligers voor  503,22 
euro aan loten verkocht. 
In Nieuw Vossemeer 
gingen de prijzen naar de 
volgende gelukkigen: de 
levensmiddelenmanden, 
mede beschikbaar gesteld 
door de SPAR, werden 
gewonnen door de familie 
Bosters uit de Hoogendijk 
en familie Luijks uit de Si-
mon Luymesstraat.
De multifunctionele reis-
tas ging naar J. Luijs-
terburg in de Burg. Re-
merijstraat. De 2,5 jaar 
oude Chita Westerbroek 
deed de trekking en werd 
voor deze belangrijke han-
deling beloond met een 
knuffelbeest.

Waardering
De vrijwilligers van de 
Plusbus willen alle men-
sen die de donateuractie 
steunden hiervoor harte-
lijk bedanken. Ouderen-
werk Steenbergen, wil 
langs deze weg ook dank 
en waardering uitspreken 
voor de tomeloze inzet van 
de vrijwilligers, zonder 
wie het onmogelijk zou 
zijn om de Plusbus dage-
lijks op de weg te houden 
voor het vervoer van ou-
deren en gehandicapten in 
de gemeente Steenbergen.
Ouderenwerk Steenber-
gen, wil langs deze weg 
ook dank en waardering 
uitspreken voor de to-
meloze inzet van de vrij-
willigers, zonder wie het 
onmogelijk zou zijn om 
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Steenbergen, maandag 4 april 2016 
 
 
Betreft: ‘Gemeente App’ 
 
 
Geachte Burgemeester, Wethouders, Raadsleden en Burgercommissieleden, 
 
In Steenbergse Courant van vrijdag 1 april werd melding gemaakt van het voorstel dat het college 
van B&W aan de gemeenteraad gaat doen inzake een app die de communicatie met de inwoners van 
de gemeente Steenbergen moet gaan verbeteren. De kosten hiervoor worden in eerste instantie 
geraamd om 40.000 euro. 
 
Het streven om de communicatie te verbeteren is uitstekend. Vanuit de inwoners valt regelmatig te 
beluisteren dat deze niet goed is. De oorzaak daarvan ligt aan beide zijden. Vanuit de gemeente 
wordt te weinig – en op de juiste wijze – gecommuniceerd. Evenzo vanuit de burgerij, van waaruit er 
vaak slechts communicatie komt wanneer er problemen zijn.  
Burgers willen daarnaast gemakkelijk en eenvoudig op de hoogte worden gehouden en wensen 
hiervoor bij voorkeur zelf geen actie voor te hoeven ondernemen. Burgers missen of ervaren 
daarnaast werkelijke betrokkenheid van gemeentebestuurders en ambtenaren. 
 
Goede en veelvuldige communicatie is dus noodzakelijk om op zijn minst het gevoel van 
betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten. Maar zeker ook om de inwoners te informeren en om 
van hen te horen wat er leeft en speelt. 
 
Een speciale app hiervoor is één van de communicatiemiddelen.  
 
Voordelen van een dergelijke app zijn: 

- De mogelijkheid tot eenvoudige toegang tot aangeboden informatie 
- De mogelijkheid om als gebruiker ook zelf eenvoudig informatie te geven 
- De mogelijkheid om specifiek en gericht informatie te verschaffen 
- De mogelijkheid om het gebruik te meten en te volgen 

 
Nadelen van een dergelijke app worden gevormd door: 

- de enorme overvloed en verscheidenheid aan apps (vele duizenden) 
- het feit dat in de praktijk slechts een klein aantal apps daadwerkelijk worden gebruikt 
- het feit dat een gebruiker zelf actie moet ondernemen om een specifieke app te gebruiken 
- het feit dat een aanvankelijk bewust gekozen app vaak snel weer aan de aandacht ontsnapt 

en niet langer gebruikt wordt 
- er veel inspanningen moeten worden verricht om gebruikers te interesseren voor de app en 

vervolgens om deze interesse levend te houden 
- Een dergelijke app wellicht alleen gebruikt gaat worden als er acute problemen zijn. Een actie 

die in andere gevallen vermoedelijk ook zou plaatsvinden, maar dan via een brief, 
mailbericht, telefoongesprek of bezoek. 

 
Steenbergse Courant gaat inmiddels zijn 136e jaargang in. Het medium bereikt elke twee weken alle 
inwoners van gemeente Steenbergen – dus ook alle inwoners in het buitengebied – en via 
ledenedities in de overige weken alle inwoners die zich nauw betrokken voelen bij onze 
gemeenschap en via een lidmaatschap wekelijks hun informatie ontvangen. 
Steenbergse Courant is een ideaal medium om informatie eenvoudig onder de aandacht te brengen 
van de inwoners. 
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KijkopSteenbergen.nl werd in juli 2012 gelanceerd. Het is een online totaalplatform voor de 
gemeente Steenbergen. Een community waarin aanbieders en gebruikers van diensten elkaar 
ontmoeten. Dagelijkse lokale nieuwsberichten zorgen ervoor dat de belangstelling voor 
KijkopSteenbergen.nl groot en zeer frequent is. Er zijn inmiddels meer dan 50.000 bezoekers per 
maand en meer dan 4.000 fans op Facebook. 
 
Dit jaar lanceert KijkopSteenbergen.nl ook een eigen app. Dit, nadat is gebleken dat de belangstelling 
voor KijkopSteenbergen.nl groot en continu is en er nu alle vertrouwen is in de effectiviteit van een 
eigen app.  
 
Als zeer betrokken lokale ondernemers, als deskundigen op het gebied van marketing en 
communicatie en als bewezen succesvol in lokale communicatie, vragen wij u – als bestuurders van 
gemeente Steenbergen – om met ons in gesprek te gaan. We kunnen samen bouwen aan een 
effectief communicatiekanaal voor de gemeente Steenbergen.  
 
Met de media Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl bieden wij optimale mogelijkheden tot 
effectieve communicatie met alle inwoners van de gemeente.  
De app die thans voor KijkopSteenbergen.nl wordt gebouwd kan daarnaast worden uitgebreid met 
uw communicatiewensen.  
Middels genoemde media kan ook de aandacht voor de app levend worden gehouden. 
 
Wij – als ondernemers met een van de alleroudste bedrijven uit deze gemeente – vragen u als 
bestuurders van de gemeente Steenbergen om uw investeringen lokaal te doen en – eendachtig de 
door u uitgesproken doelstelling – om nauw samen te gaan werken met ons als lokale ondernemers 
om gezamenlijk het economische en sociale welzijn in deze gemeenschap te bevorderen. 
 
De kennis, de ervaring en de effectieve middelen zijn bij ons in ruime mate aanwezig. Zo ook de kans 
om via Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl effectieve en kostentechnisch interessante 
communicatie te realiseren met alle inwoners uit de gemeente Steenbergen. 
 
In afwachting van uw hopelijk spoedige reactie, 
 
 

  
 
Peter Vermeulen 
t: 0167-565930  
e: pv@vermeulensteenbergen.nl 

 
Thiemen Vermeulen 
t: 0167-565930  
e: tv@vermeulensteenbergen.nl 

 
 
 

 


