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Aan de raad, 

1.Inleiding 

De invulling van de openbare ruimte tussen de Voorstraat en de Rietkreek is binnen Nieuw-Vossemeer al 
jarenlang onderwerp van gesprek. Omdat Nieuw-Vossemeer geen echt dorpsplein heeft is in het verleden 
al regelmatig door onder andere de dorpsraad de wens uitgesproken om betreffende ruimte op te 
waarderen tot een echt dorpsplein. 
Met dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de planvorming en de benodigde middelen 
beschikbaar te stellen. 

2. Achtergrond 
In het verleden is met regelmaat de wens geuit om de openbare ruimte tussen de Voorstraat en de 
Rietkreek op te waarderen tot een dorpsplein. De huidige situatie voldoet niet meer aan de hedendaagse 
eisen. Het is een donker plein wat gedeeltelijk als parkeerruimte dienst doet en waar een diversiteit aan 
verhardingsmaterialen is toegepast. De afwatering is niet goed. Door de aanwezigheid van een 6tal oude 
garages wordt de prachtige Rietkreek voor het grootste gedeelte aan het zicht onttrokken. Daarnaast 
wordt de toegang naar het plein voor een gedeelte belemmerd door geparkeerde auto's. 

Hoewel het plein al sinds jaar en dag als openbare ruimte wordt gebruikt en ook door de gemeente in 
onderhoud is, is sprake van een versnipperde eigendomssituatie. Naast de Gemeente is 
Ambachtsheerlijkheid voor een belangrijk deel eigenaar (zoals een groot gedeelte van de gronden rond 
de Rietkreek). Ook de Hervormde kerk en Enexis zijn voor een stukje eigenaar van de ondergrond. 
Ondanks deze versnippering is de grond in gebruik als openbare ruimte. Het staat niet ter discussie dat 
de gemeente verantwoordelijk is voor onderhoud en instandhouding. Daarnaast staan er op de grond van 
Ambachtsheerlijkheid 6 garages die weer eigendom zijn van Stadlanden Een complexe situatie dus. 
Naast de 6 garages wordt het plein begrenst door een gebouw wat in het verleden achtereenvolgend in 
gebruik was als Brandweergarage, jeugd en jongerenwerk en stichting Ouderzorg Anders. Thans staat dit 
gebouw leeg. Versnippering en divers gebruik vanuit het verleden is er de oorzaak van dat groot 
onderhoud van de openbare ruimte steeds uitgesteld is. 

Om uit de impasse te geraken is een werkgroep opgericht welke is samengesteld uit een 
vertegenwoordiging van omwonenden, de Hervormde Kerk, Ambachtsheerlijkheid, de Dorpraad, 
Woningstichting Stadlander en de Gemeente. Met de werkgroep zijn ideeën uitgewisseld en is 
gebrainstormd over de invulling, inbreng burgerparticipatie, onderzoek externe fondsen, en 
uitvoeringsplanning. Tijdens deze bijeenkomsten kwam al snel de aanwezigheid van de 6 garages aan de 
orde. Ze staan niet alleen op een dominante plaats maar belemmeren ook een goede visuele verbinding 
met de Rietkreek. Besloten is om een eindplaatje te maken van het plein waarbij deze garages uiteindelijk 
zullen worden gesaneerd. Daarnaast is in de eerste bijeenkomst al door de werkgroep de wens geuit om 
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het plein voor de festiviteiten 450 jaar Nieuw-Vossemeer (10 tot 17 juni 2017) voor een belangrijk deel 
gerealiseerd te hebben. Dit mede omdat de Brabantse Waldag op 11 juni onderdeel uitmaakt van deze 
feestweek en georganiseerd wordt rondom de Rietkreek en het evenemententerrein aan de Veerweg. 

3. Overwegingen 
De inbreng van de werkgroep heeft geleid tot bijgevoegd ontwerp "een groen dorpshart tussen Voorstraat 
en Rietkreek". Het plan voorziet in een open ruimtelijke invulling. Uitgangspunt hierbij is om deze 
bijzondere plek een dorpspleinkarakter mee te geven bij de herinrichting in plaats van de huidige 
inrichting als parkeerplein met enkele verdwaalde bomen. Met het ontwerp wordt een verbinding gelegd 
tussen de Voorstraat en de Rietkreek met zijn wat meer parkachtige uitstraling. Het plein wordt groen 
ingepakt door eenvormige hagen en uitgebreid met bomen in verharding. De gerende pleinvorm wordt, 
inclusief zijn afwatering, benadrukt richting de Rietkreek door toepassing van bestratingsaccenten in 
patroon en materiaal. In het plein zijn opgenomen een aantal parkeerplaatsen. Het trafohuisje wordt ook 
groen ingepakt in beplanting. Aan de Rietkreek wordt een vlonder aangebracht als fraaie beëindiging van 
de bomen-as. Als accent is een kompas in deze as gestraat en dit voegt nu wat toe aan het gevoel van 
een knussere verblijfsplek bij het water. Met name de inrichting met bomen en bestratingsstructuur geeft 
het plein een duidelijk permanent karakter. Er komt een goede openbare verlichting en de 
nutsvoorziening voor evenementen wordt verbeterd. Zoals aangegeven is ook de toegang naar het plein 
niet ideaal i.v.m. het parkeren van auto's. Na 2020 zal ook de Voorstraat een keer herbestraat worden en 
het is dan het moment om de inrichting op dat punt iets aan te passen. Voor de tussenliggende periode 
zal met een verkeersmaatregel de toegankelijkheid tijdelijk verbeterd worden.. 
Woningstichting Stadlander heeft inmiddels schriftelijk een aanbod gedaan om de garages van de hand te 
doen en uiterlijk 1 november 2017 vrij van huur op te leveren voor een bedrag van C 32.000,- k.k. Er is 
dus nu een unieke kans ontstaan om het beoogde eindbeeld daadwerkelijk te realiseren. 

Het plan is opgeknipt in 2 fases waarbij er naar gestreefd wordt om de 1 e fase voor de festiviteiten in juni 
gereed te hebben. Met de 2 e fase kan dan gestart worden als de garages zijn overgedragen. 

Binnen de werkgroep loopt er een onderzoek naar externe fondswerving voor de pleininrichting. Ook 
wordt er door de werkgroep een idee uitgewerkt hoe de burgers in de toekomst zelf een steentje bij 
kunnen dragen aan het onderhoud en in stand houden van het opgeknapte plein. 

4. Middelen 
De totale kosten van het werk worden geraamd op C 173.000,- (fase 1 C 100.000,- en fase 2, inclusief 
aankoop en sloop garages, C 73.000,-) de bedragen zijn exclusief BTW. 

De dekking vind als volgt plaats: 
Een bedrag van totaal C 63.500,- kan worden gedekt ten laste van de voorziening wegen, ad C 52.500,-, 
en de voorziening openbare verlichting, ad C 11.000,-. Voor het restant van de projectkosten zal de 
gemeenteraad worden voorgesteld een investeringskrediet van C 109.500,- beschikbaar te stellen. Ter 
dekking van de investering zal ten laste van de bestemmingsreserve openbare ruimte een 
dekkingsreserve Dorpsplein Nieuw Vossemeer 2017 worden gevormd. 

De investering af te schrijven in 25 jaar waarbij de jaarlast van C 4.380,- ten laste gebracht wordt van de 
dekkingsreserve Dorpsplein Nieuw-Vossemeer 2017. 

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt vanaf 2017 conform de nieuwe BBV 
(besluitbegroting en verantwoording) de systematiek van activering en afschrijving vooralle 
investeringen gelijk getrokken. De investeringen dienen te worden geactiveerd en over de verwachte 
levensduur te worden afgeschreven. 

5. Risico's 
Geen. 
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6. Communicatie/Aanpak 
Op dit moment wordt het plan verder uitgewerkt en aanbesteed zodat direct na besluitvorming over dit 
voorstel gestart kan worden met uitvoering van fase 1. De werkzaamheden dienen dan uiterlijk 1 juni 
afgerond te zijn. Dit is dan mooi voor de festiviteiten 450 jaar Nieuw-Vossemeer. Aanvang fase 2 vanaf 1 
november 2017. De beëindiging van de huur van de garages is een apart traject wat Woningstichting 
Stadlander voor zijn rekening neemt. Daarnaast is binnen de werkgroep afgesproken dat omwonenden 
persoonlijk worden geïnformeerd en dat de Dorpsraad en de Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer via 
social media aandacht geven aan de planvorming. 

7. Advies 
1. Instemmen met de planvorming en verdere uitwerking van "een groen dorpsplein tussen 

Voorstraat en Rietkreek, Nieuw-Vossemeer". 
2. Instemmen met het aanbod van Woningstichting Stadlander en overgaan tot verwerving van de 6 

garages voor een bedrag van C 32.000,- k.k. 
3. In te stemmen met de totale kosten van C 173.000,-
4. De kosten voor een bedrag van C 63.500,- te dekken ten laste van de voorziening wegen, ad C 

52.500,-, en de voorziening openbare verlichting, ad C 11.000,-; 
5. Voor het restant een investeringskrediet van C 109.500,- beschikbaar te stellen; 
6. Ter dekking hiervan ten laste van de bestemmingsreserve openbare ruimte een dekkingsreserve 

"Dorpsplein Nieuw-Vossemeer 2017" te vormen van C 109.500,-. 
7. De investering af te schrijven in 25 jaar waarbij de jaarlast van C 4.380,- ten laste gebracht wordt 

van de dekkingsreserve Dorpsplein Nieuw-Vossemeer 2017. 

ergen, J 
ímeestei 

V 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, tee 
de secretaris de burgemeester 

Jongh, RA Belt, MBA 
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