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(Via mail) 

 

Ter attentie van:  

Gemeenteraad Steenbergen 

College van Burgemeester en Wethouders 

 

Onderwerp: Camerabeveiliging in Steenbergen-centrum 

 

Steenbergen, 3 februari 2017 

 

Geachte leden van de raad, college van burgemeester en wethouders 

De besturen van het Retail Platform Steenbergen en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling 

Steenbergen vragen uw aandacht voor de veiligheid in het centrumgebied van Steenbergen. 

 

Veiligheid geldt voor zowel het winkelende als het uitgaande publiek als kernvoorwaarde om een 

koopcentrum te bezoeken. Als ondernemers in het centrum van Steenbergen stellen wij om die 

reden alles in het werk om die veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het heeft onder meer 

geleid tot twee sterren die het kernwinkelgebied mocht ontvangen in het kader van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen. In de dagelijkse praktijk werken de winkeliers onder meer met een actieve 

WhattsApp-groep die nut en noodzaak al meerdere malen bewezen heeft. 

  

Het neemt niet weg dat het beter kan. Beter moet. Met name op de momenten dat de sociale 

controle van overdag er niet is. Het meest in het oog springende voorbeeld is ongetwijfeld de grote 

kerstboom op de Markt die afgelopen december het doelwit van vandalen was. Een golf van 

verontwaardiging trok naar aanleiding van deze laffe actie door Steenbergen. De roep om 

beveiligingscamera’s in het centrum werd luid gehoord. De besturen van RPS en KHN afdeling 

Steenbergen sluiten zich hierbij aan.  

 

Als ondernemers zijn wij meer dan bereid om gedurende de dagsituatie een oogje in het zeil te 

houden. In de nacht gelden echter andere regels. Met name in het gebied rond de Markt gebeurt 

veel wat het daglicht niet kan verdragen. Vandalisme, vechtpartijen en het dealen van drugs zijn aan 

de orde van de nacht.  
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Namens Retail Platform Steenbergen en de KHN afdeling Steenbergen hopen wij dat u als 

bestuurders serieus wilt overwegen om te komen tot een vorm van beveiliging door middel van 

camera’s in het centrum van Steenbergen. Deze camera’s registreren niet alleen ongeregeldheden, 

maar door de preventieve werking die ervan uitgaat, voorkomen zij ze ook.  

Het is een behoefte die met name geuit wordt door onze klanten en de bezoekers van het 

uitgaanscentrum. Inwoners van de Gemeente Steenbergen die de waardering voor hun kern in 

belangrijke mate af laten hangen van de veiligheid die er heerst. Uit diverse overleggen met 

wijkagent Jack Ambags, weten we dat ook de politie voorstander is van een dergelijke optimalisering 

van de veiligheid in het Steenbergse centrum. 

Uiteraard zijn wij meer dan bereid om deze oproep in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees de Bruin 

Voorzitter Retail Platform Steenbergen 

Peter Jongenelen 

Secretaris Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen  


