
Aan burgemeester en wethouders 

en gemeenteraad 

van de gemeente Steenbergen 

 

Steenbergen, 11-12-2015 

 

Geacht College, 

Als e o ers a  reside tie ‘t “ hippersgeluid , gelege  aa  de Westha e dijk, aar aa  de 
andere kant uitkijkend op de haven van Steenbergen, willen wij middels dit schrijven onze 

ongerustheid kenbaar maken voor wat betreft de eventuele toekomstplannen voor de inrichting van 

de haven door de exploitant. 

De onlangs gehouden voorlichtingsavond voor omwonenden ging bijna uitsluitend over de 

toekomstige uitvoerende werkzaamheden door K.W.S. Over mogelijke inrichtingsplannen van de 

exploitant werd weinig informatie verstrekt. En juist daar wringt de schoen. 

Er gaan allerlei geruchten over de plannen van de exploitant. Zo zou er een bestektekening liggen, 

waarbij de ligplaatsen (het zgn. steigerplan) dichter naar ons gebouw zouden zijn gesitueerd. 

Hierdoor wordt naar onze mening  de vaarroute naar de havenkom  smaller, dat weer kan zorgen 

voor meer overlast (beschoeiing, terrassen) en gevaarlijke situaties.  Hierbij willen wij  ook verwijzen 

naar de brief van dhr. A. Veraart, d.d. 1 december (zie bijlage). Ook wij vragen ons af of al deze 

mogelijke plannen in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan.  

Daarnaast zou er sprake zijn van het oprichten van een nieuw havenkantoor annex sanitaire 

voorzieningen op een ponton op de hoek van de havenkom en de ligplaatsen (kant A&H). Als dit 

havenkantoor inderdaad op die plaats zou worden gerealiseerd, wordt ons uitzicht richting de 

havenkom totaal ontnomen. U begrijpt dat wij dit als directe bewoners aan de haven onacceptabel 

vinden. Omdat dit alles is gebaseerd op geruchten verzoeken wij U vriendelijk doch dringend voor 1 

januari 2016 een informatieavond te beleggen omtrent de toekomstige plannen van de exploitant. 

Mogelijk kunnen we in gezamenlijk overleg komen tot een voor iedereen acceptabele oplossing, 

i.p.v. langdurige bezwaar- en planschade-procedures.  

Wij betreuren het ten zeerste dat de informatieverstrekking omtrent de definitieve inrichting 

havenkom en jachthaven zo verwarrend en minimaal  is. Wij gaan er van uit dat u uw 

verantwoordelijkheid neemt en ons niet met alle vragen en problemen doorverwijst naar de huidige 

exploitant.  maar vertrouwen erop dat u als college nog voor 1 januari 2016  duidelijkheid verschaft 

omtrent bovengenoemde geruchten.  

 

Na e s de e o ers a  ‘t “ hippersgeluid  

 

C.G. Iriks                                                                                                                                               

Westhavendijk 14                                                                                                                                           

4651vz Steenbergen                                                                                                                                                                   

0167-565474 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


