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Aan de Raad, 

Het benutten van ons Steenbergse verleden draagt bij aan een sterker recreatief profiel. Dit beeld wordt 
nog eens bevestigd vanuit andere ontwikkelingen (recreatieve kansenkaart, erfgoedbeleid, West 
Brabantse Waterlinie, Zuiderwaterlinie) Het militair erfgoed mag zich verheugen in een toegenomen 
belangstelling. Daarnaast vinden wij het belangrijk de verbondenheid van de Steenbergse inwoners met 
hun (militaire) verleden te stimuleren. Met het starten van Expeditie Nassau bereiken wij beide doelen. 
Deze mededeling gaat in op het Plan van Aanpak dat bij die expeditie hoort. Belangrijk is dat het gekozen 
instrument "de VOORT methode" ons tevens de mogelijkheid biedt burgerparticipatie op een totaal 
andere manier in te zetten. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het college thema Van 
Gemeente naar Gemeenschap en sorteren wij al voor op wat in de toekomst van ons binnen de nieuwe 
omgevingswet wordt verwacht. 

De vlucht die de aandacht voor militair erfgoed heeft genomen, vraagt om een proces dat een goed 
resultaat oplevert. Een goed resultaat is gebaat bij een goed proces. Een goed, gedragen resultaat is 
gebaat bij een gelijkwaardig proces. Op die manier kan de opgebouwde samenwerking na afronding van 
het proces worden voortgezet. Daarom wordt ingezet op een proces als 'StadHaven' (ondernemers en 
gemeente trekken vanaf het begin gelijk(waardig) op). Qua resultaat wordt Chapeau! als referentie 
gebruikt; het doel is om naast een programma voor de vesting een enthousiaste groep mensen te krijgen 
die daadwerkelijk met de versterking van de vesting aan de slag willen gaan. En in die zin als 
ambassadeurs naar andere willen functioneren. 

Om dit proces te faciliteren wordt gebruik gemaakt van de VOORT methode. Deze methode gaat na 
Vertrek uit van een ontdekkingstocht/expeditie langs 3 locaties: Ontdekken, Ontwikkelen en Reflecteren. 
Om vervolgens met een breed gedragen resultaat Terug te keren. Deze methode helpt tevens om van 
"buiten naar binnen" te werken. Het gaat niet om de gemeente maar de gemeenschap en wat zij 
belangrijk vindt. De inhuur van een externe expeditieleider draagt hier aan bij. Hij zorgt er met name voor 
dat eenieder zijn of haar rol vervuld en de groep met elkaar een goed proces doorloopt. 

Het doel van de expeditie is dat een groeiende groep bewoners en ondernemers zich verbonden voelt 
met het vestingverleden van de stad en dat zij worden betrokken wordt bij het benutten van de kansen die 
de vesting biedt. Dit moet resulteren in een uitvoeringsprogramma ter versterking van het 'product' 
Vesting Steenbergen en een groep personen die met (delen van) dat programma aan de slag wil gaan. 
Het evenement ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad Steenbergen wordt als afzonderlijk 
programmaonderdeel opgenomen. 

De bemanning/bemensing van de expeditie is belangrijk om een goed, open proces te krijgen en 
uiteindelijk een gedragen resultaat waarvoor alle partijen zich willen inzetten. Daarom is gezocht naar een 
passend team van vertegenwoordigers (zowel intern als extern) van in de vesting actieve partijen danwel 
partijen die bij de vesting een belang hebben. Deze groep doorloopt het volledige proces. In de stappen 



'Ontwikkelen' en 'Reflecteren' worden anderen gevraagd om mee te denken over de ideeën van de groep 
om op die manier de haalbaarheid van die ideeën te vergroten. Aan het hoofd van dit team staat de 
stuurman. Zijn taak is om het proces is goede banen te leiden en het beoogde resultaat binnen 
handbereik te brengen. De VOORT methode wordt in het Plan van Aanpak nader toegelicht. 

Communicatie 
Gelet op de gewenste vergroting van de betrokkenheid bij de vesting Steenbergen is goede 
communicatie van levensbelang. Er zijn drie manieren waarop over deze expeditie wordt 
gecommuniceerd/gedeeld: 

1. alle externe deelnemers wordt gevraagd twee vervangers uit hun eigen achterban te zoeken. Dit 
vergroot de informatie in de eigen kring en maakt vervanging gemakkelijker; 

2. Digitale kanaal: om ervaringen tijdens de expeditie te delen wordt social media ingezet. Met 
moderatie door de gemeente. 

3. Fysieke kanaal: voor elke stap in het proces wordt een afzonderlijke bijeenkomst gehouden. Op 
een aantal momenten zijn ook niet-expeditieleden welkom. Voor informatie naar u wordt 
aangesloten bij reeds geplande bijeenkomsten in maart, mei/september. Daarnaast zal er bij de 
start van de expeditie een regulier bericht aan de media worden verstrekt. 

E.e.a. is in het bijgevoegde communicatieplan opgenomen. 

Steenbergen versus andere kernen 
In de voorbereiding van het Plan van Aanpak is terecht de vraag gesteld welk 'voordeel' de kernen buiten 
Steenbergen van dit project zullen hebben. Dat voordeel moet er zijn en is ook als zodanig in het Plan van 
Aanpak opgenomen. Het is echter ook een vraag aan de expeditieleden en aan de overige kernen zelf. 
We vernemen graag hun ideeën over de manier waarop dit traject ook voor andere kernen van 
meerwaarde kan zijn. Voor wat betreft het evenement 750 jaar Steenbergen; daarvoor komt een 
afzonderlijke voorbereidingsgroep waarin ook vertegenwoordigers vanuit andere kernen aanwezig zijn om 
het een feest voor de gehele gemeente te laten zijn. 

Ravelijn Steenbergen 
Tijdens het voorbereiden van deze expeditie is gebleken dat de locatie van het stadpark onderdeel 
uitmaakte van vesting Steenbergen. Er liggen op (een deel van) deze locatie twee opgaven: herinrichting 
stadspark en een woonopgave. Wij hebben besloten (stedenbouwkundig) te laten onderzoeken of en op 
welke manier beide opgaven, binnen de historische context, integraal kunnen worden opgepakt. Op die 
manier kan worden bezien of het samenvoegen op meerdere punten (historische) meerwaarde kan 
opleveren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zomer 2017 bekend. Vooralsnog houdt deze keuze in 
dat ten aanzien van het stadspark een andere route wordt bewandeld dan aanvankelijk gepland. 

In het bijgevoegde Plan van Aanpak wordt in meer detail op bovenstaande ingegaan. 
Tijdens de informatieavond op 14 maart 2017 voorzien wij u graag van meer informatie over deze 
expeditie. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

de Jongh, RA 
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