
 

 

 

 

 

 *BM1702848* 

  BM1702848 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

Wet op de Ruimtelijke ordening, Dorpsontwikkelingsplan Welberg 

 

besluit: 

 

A. De volgende hoofduitgangspunten vast te stellen voor het centrumgebied van Welberg: 

 

1. Gemeentelijke gebouwen 

- Gemeenschapshuis De Vaert te renoveren conform bijgevoegde variant 2; 

- Clubhuis JFK en de Klup te handhaven en akkoord te gaan met uitvoeren 

onderhoudswerkzaamheden (vervanging dak) indien nodig in 2018 in plaats van 2019. 

 

2. Inrichting openbare ruimte 

- Een pad voor niet gemotoriseerd verkeer aan te leggen tussen het nieuwe woongebied, 

achterlangs de begraafplaats naar de Corneluisstraat; 

- Het gebied tussen de school en de Vaert in te richten als autovrij dorpsplein; 

- Een gedeelte van het schoolplein te betrekken bij het dorpsplein en dit gedeelte als 

openbaar schoolplein in te richten; 

- Een brug aan te leggen over de Vaert als nieuwe en enige entree voor auto’s tot het 

plangebied; 

- De beukenbomen zoveel als mogelijk te handhaven; 

- De mogelijkheid open te laten om bij het gemeenschapshuis de Vaert een terras te 

realiseren. 

 

3. Bestemmingsplan 

- Het voormalige sportveld in te richten als woongebied met de daarbij behorende 

infrastructuur en groenvoorzieningen. Woningbouw aan de randen rondom groen 

middenterrein (zie bijgevoegde pdf. Voorkeur bp centrum Welberg). Voor de binnen het 

plangebied aanwezige overige gebouwen met uitzondering van de kerk de huidige 

maatschappelijke bestemming te handhaven; 

- De kerk een gemengde bestemming horeca/wonen te geven, met hieraan ondergeschikt 

maatschappelijke doeleinden. De verplichting op te leggen om parkeren op eigen terrein 

van de kerk op te vangen en de kerk te beschermen tegen directe sloop middels een 

aanlegvergunningenstelsel. 

 

B.  het bestemmingsplan centrum Welberg in exploitatie te nemen. 

 

Steenbergen, 28 september 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


