
werkgroep 
STEENBERGEN 

AAN ZEE 

Aan de Raad van Bestuur van 
StichtingTante Louise Vivensis 
Boerenverdriet 18 
4613 AK BERGEN OP ZOOM 

Geachte Raad van bestuur, 

l l l i l l l l l l l i 
1700695 

RÄAD/CIE 
dcL 

Gei'n. 3TCĽN3nv 

2 0 FEB 20171 

nr 

±K 

Cf 
Vert rouwel i jk 

De werkgroep Méér Steenbergen aan Zee wilt zoals u weet op uw perceel van het voormalige Lin

denburgh gebouw aan de haven van Steenbergen graag een andere bestemming realiseren in plaats 
van de uitvoering van uw voornemen tot herbouw van een nieuw verzorgingstehuis. 

De werkgroep wordt gevormd door personen die zich op diverse vlakken langdurig inzetten voor 
een goed leefklimaat in Steenbergen. Ons huidig voornemen valt hier ook onder. Wij stellen dat uw 
perceel aan de haven van Steenbergen bij een eventuele bestemmingswijziging voor een beduidend 
groter publiek ten dienste kan staan dan bij voortzetting van de huidige bestemming. Dit staat los 
van het feit dat we de bewoners van uw verzorgingshuis ook het beste gunnen. 
Wij zijn op de hoogte dat een aantal jaren geleden er al contact was tussen vertegenwoordigers van 
de gemeente Steenbergen en Stichting Tante Louise. Ondanks deze pogingen is er geen resultaat 
bereikt om te komen tot een verkoop van de grond of een grondruil. 
Wij voelen ons is onze doelstelling gesterkt door dat de gemeenteraad op dit moment ook positief 
staat tegen over een verhuizing van uw verzorgingshuis en een wijziging van de bestemming van uw 
grond aan de haven. 

De haven van Steenbergen is belangrijker geworden voor de toekomst van Steenbergen. Met de 
realisatie van een aquaduct, waardoor de haven bevaarbaar blijft voor zeilschepen en de vernieuwing 
van de haven in 2016 is een gezonde en aantrekkelijke haven ontstaan. Dit is een welkome bijdrage 
in de realisatie van de Waterpoort doelstellingen enerzijds en een mooie bijdrage aan de lokale eco

nomie en werkgelegenheid anderzijds. 

De gemeente Steenbergen is als partner nodig om te komen tot een verandering van de bestem

ming. De gemeente Steenbergen is wellicht ook een potentieel koper. De vraag is echter of politieke 
partijen in de gemeenteraad thans een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een voor een ge

meentelijke portemonnee zo'n ingrijpende beslissing durven te nemen om zich als koper te mani

festeren. Alleen met de gemeente Steenbergen in gesprek gaan als koper, kan onnodige vertraging 
opleveren ingeval de gemeenteraad niet akkoord gaat met een aankoop. 
Juist daarom hebben de leden van Méér Steenbergen aan Zee met hun uitgebreid netwerk al meer

dere contacten aangeboord om de interesse te peilen bij investeerders. Het gaat ons immers niet 
om een voorkeur voor een koper uit te spreken, maar louter en alleen om het behalen van onze doel

stelling en tegelijkertijd dat uw belangen ook behartigd blijven. 



Concreet willen wij met u verkennende gesprekken voeren om precies te weten wat voor u belang
rijk is om in dit zeer late stadium te komen tot een transactie. Wat zijn uw randvoorwaarden om te 
komen tot een overeenkomst? Ook voor u is het aantrekkelijk om in geval u open staat voor een 
transactie meerdere gegadigden tegen over u te hebben. Wij beseffen terdege dat het voor elke 
mogelijke koper en voor u als verkoper interessant moet zijn en niemand bereid is om een rode 
mijter op te zetten. Voor elke partij dient het financieel haalbaar en realiseerbaar te zijn. 

Wij zien uw uitnodiging om elkaar persoonlijk te treffen graag tegemoet. 

Vriendelijke groet, 

Werkgroep Méér Steenbergen aan Zee 

i.o: A.T.M (Toon)van Drunen 

Drs E.W.M. (Ewout) van den Berg 

A. (Ad) Smaal 

A. CM. (Ad ) Veraart 

A. (Bram)Achterberg 
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