
 
 
 
Motie 
 
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 17 december 2015,  
 
Overwegend dat op ondermeer 30 oktober 2014 aan de raad een motie is voorgelegd waarin 
het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen om binnen heel korte tijd, 
maar in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen daarna op overeenstemming gericht overleg te 
voeren met BC Deen, waarbij de plaatsing van een nissenloods voor een periode van vijf jaar 
aan de Langeweg dan wel op het voormalige voetbalveld in De Heen, dan wel een nader te 
bepalen locatie een reële oplossing voor het huisvestingsprobleem van BC Deen zou kunnen 
vormen; 
 
Mede overwegende dat dit voorstel onvoldoende steun kreeg van de raad, omdat het college 
ruimte beschikbaar stelde te Nieuw Vossemeer om aldaar een gezamenlijke voor alle 
bouwclubs in de gemeente Steenbergen bouwloods te faciliteren; 
 
Mede overwegende dat blijkens de laatste Nieuwsbrief van de Stichting Belangen Bouwclubs 
Steenbergen de gezamenlijke bouwclubs geen mogelijkheden zien tot exploitatie van de door 
het college voorgestane voorziening; 
 
Mede overwegende dat BC Deen haar activiteiten heeft beëindigd, maar heel graag alsnog 
tot heroprichting al dan niet in afgeslankte vorm op dit moment wil over gaan; 
 
Mede overwegende dat Carnaval en de daarbij behorende optochten een belangrijk 
onderdeel zijn van het cultureel erfgoed van een groot deel van West Brabant en een groot 
deel van de gemeente Steenbergen; 
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op om binnen heel korte tijd op 
overeenstemming gericht overleg te voeren met BC Deen, waarbij de plaatsing van een 
nissenloods voor een periode van vijf jaar aan de Langeweg dan wel op het voormalige 
voetbalveld in De Heen, dan wel een nader te bepalen locatie een reële oplossing voor het 
huisvestingsprobleem van BC Deen zou kunnen vormen; 
 
De raad zo spoedig mogelijk daarna te informeren over de resultaten van dat overleg 
alsmede alternatieve oplossingen nu het door het college voorgestane idee geen navolging 
heeft kunnen verkrijgen; 
 
besluit aldus en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Steenbergen, 17 december 2015. 
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