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Onderwerp
Voortgangsdocument Hart voor de Stad S Hart voor het Dorp

Steenbergen; 12 september 2017

Aan de Raad,
Hierbij wordt u geïnformeerd over de voortgang van het centrumplan voor Steenbergen en het
centrumhavenplan voor Dinteloord.
In lijn met het Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2015-2019, Koers Sector - Detailhandel, wordt
door afdeling Beleid het Centrumplanplan Steenbergen S Centrumhavenplan Dinteloord opgezet. Om
draagvlak te creëren wordt intensief samengewerkt met de winkeliersverenigingen in Steenbergen en
Dinteloord, respectievelijk Retail Platform Steenbergen en Dinteloord Winkeloord.
Vanuit dit vertrekpunt hebben de winkeliersverenigingen van de kern Steenbergen (Retailplatform
Steenbergen) en de kern Dinteloord (Winkeloord Dinteloord) initiatief genomen voor een concreet
actieplan. In respectievelijk 'Hart voor de Stad' en 'Hart voor het dorp' zijn onder begeleiding van InRetail
keuzes en acties gepresenteerd gericht op het behoud en versterken van beide centra gericht op
boodschappen doen, winkelen en recreëren en verblijven. In werkgroepen zijn de voorgestelde acties
nader geconcretiseerd en van een planning en begroting voorzien. Op 19 juni 2017 heeft RPS
(Steenbergen) een plenaire tussenevaluatie gehad van de resultaten en vervolgstappen. In het najaar
wordt een eindevaluatie uitgevoerd, om eind september 2017 tot een vertaling naar het centrumplan van
de kern Steenbergen te komen waarin de actiepunten, voorzien van planning en begroting, geborgd
kunnen worden. De bedoeling is in november het besluitvormingstraject te starten, zodat het centrumplan
in de Raad van december 2017 vastgesteld kan worden.
Voor Winkeloord Dinteloord geldt een zelfde traject. Dit traject is echter later gestart. Parallel aan Hart
voor het Dorp, initiatief van Winkeloord Dinteloord, liep ook al een proces om te komen tot het
centrumhavenplan voor de kern Dinteloord. De uitwerking en resultaten van Hart voor het Dorp zullen dan
ook geïntegreerd worden in het centrumhavenplan van Dinteloord, waarin een integrale ruimtelijke en
stedenbouwkundige aanpak van haven en centrum centraal staat. Hiervoor is de planning eind 2017 een
visiedocument op te leveren en vervolgens te werken aan een uitvoeringsprogramma. Bij beide trajecten
zullen de stadsraad en de dorpsraad van de kernen worden betrokken.
Naar aanleiding van het verzoek van beide winkeliersverenigingen (zie brieven in bijlage) is besloten om
de oplevering van het Centrumplan Steenbergen en het Centrumhavenplan Dinteloord uit te stellen tot
eind 2017.

Zo hebben de werkgroepen voldoende tijd om hun actiepunten uit te werken, die van essentieel belang
zijn voor zowel Centrumplan Steenbergen als Centrumhavenplan Dinteloord.
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