
Zienswijze met betrekking tot voornemen plan “Olmentuin” 

 
 
Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6  
4650 AA. STEENBERGEN 

Steenbergen, 30 juni 2017 

Onderwerp: zienswijze met betrekking tot voornemen plan “Olmentuin” 

 
Geachte raad, 

Graag brengen wij als buurtcomité onze visie ten aanzien van het nieuwbouwproject 
„Olmentuin” onder Uw aandacht. Graag willen we de raad hiervan op de hoogte brengen 
in deze verkennende fase. Alhoewel we ons beseffen dat een formeel bezwaar pas 
ingediend kan worden zodra het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, willen wij u 
informeren over onze ernstige bedenkingen die wij hebben over het plan op deze locatie. 
Voordat er zich in de gemeenteraad een definitief plan wordt gevormd, willen wij graag als 
omwonenden van “Olmentuin” hierin gehoord worden. 
Nadat in april 2016 het plan “Olmentuin” middels lokale krant en woonbeurs in het 
gemeentehuis van Steenbergen ons onder de aandacht kwam werd het plan opnieuw 
breed onder de aandacht gebracht in de Steenbergse krant van 12 mei 2017. Destijds 
hebben we hierop onze zienswijze geformuleerd door middel van een brief van 22 april 
2016 en deze gestuurd aan de wethouder mevrouw Lepolder.  

Naar aanleiding van deze brief is in een gesprek met wethouder Mw. P. Lepolder en de 
Dhr. K. Kerstens op 6 juni 2016 ons toegezegd dat, wanneer wij als belanghebbenden 
daarom zouden vragen, op de hoogte zouden worden gehouden over de ontwikkelingen 
omtrent het plan “Olmentuin”. Ondanks de beloofde openheid hebben wij echter alleen 
een globale mail gekregen waarin werd gesteld dat er slechts planologische vorderingen 
worden gemaakt en dat bezwaar maken nog niet mogelijk is. Ondertussen hebben we 
vernomen dat het plan al enkele malen aan de raad is voorgesteld en steeds concretere 
vormen aanneemt. Ook hadden zij de initiatiefnemers van het project geadviseerd om de 
plannen te delen met de omwonenden, hetgeen nog steeds niet heeft plaatsgevonden.  
Ons inziens is het onontbeerlijk voor u als gemeenteraad van Steenbergen om onze 
zienswijze mee te wegen in uw planvorming, en lichten wij graag onze zienswijze verder 
aan u toe.  

 
 
Hoogachtend, 

Namens het buurtcomité “Olmentuin”: 
fam vd Ven  Franseweg 57, 4651 GE Steenbergen 
fam van Kempen Olmendreef 10, 4651 RP Steenbergen
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