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  Geachte dames en heren leden van de gemeenteraad, 
 

 

Op dinsdag 14 maart 2017 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 

Bergen op Zoom en van Woensdrecht, net als wij de ONTWERP-visie op 

(veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal vastgesteld. Die ONTWERP-visie treft u 

hierbij aan. 

 

Eerder is u al in het kort de vervolgprocedure geschetst om te komen tot definitieve 

vaststelling van de visie. Wij verwijzen hiervoor naar de gezamenlijke brief van de drie 

colleges geadresseerd aan Gedeputeerde Staten, gedateerd 14 februari 2017. Daarin 

reageerden wij op een brief van GS waarin werd aangegeven dat de provincie zich 

zorgen maakt over de voortgang van onze samenwerking op de Brabantse Wal. 

 

Graag bieden wij uw raad de mogelijkheid uw zienswijzen in te brengen over deze 

ONTWERP-visie. Teneinde u in de gelegenheid te stellen hierover ook met uw collega 

raadsleden van Bergen op Zoom en Woensdrecht van gedachten te wisselen is een 

gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond 4 april in het 

Markiezenhof te Bergen op Zoom. De avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond 

zal u nader worden geïnformeerd over de achtergronden, het proces en de inhoud van 

de visie en zult u in de gelegenheid worden gesteld om in kleine groepjes een eerste 

reactie te geven. 

 

Het streven is erop gericht om de definitieve vaststelling van de Visie op (veer)krachtig 

bestuur in de Brabantse Wal te doen plaatsvinden nog voor het zomerreces 2017. 

Voor uw raad zou dat impliceren behandeling tijdens de oordeelsvormende 

vergadering van 7 juni en vaststelling in de besluitvormende raadsvergadering van  

22 juni.  
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Op die basis verzoeken wij uw raad uw eventuele zienswijzen op de voorgelegde 

ONTWERP-visie uiterlijk op 10 mei tijdens uw oordeelsvormende vergadering te 

formuleren en aan ons kenbaar te maken. Uw zienswijzen kunnen dan nog ingebracht 

worden en zo nodig worden verwerkt. 

 

Na vaststelling van de visie in de drie gemeenten zal nog voor het begin van het 

zomerreces een gezamenlijke, meer informele bijeenkomst van de 3 raden worden 

georganiseerd ter bekrachtiging van de samenwerking. Ook daarover hoort u later 

meer. 

 

U begrijpt dat wij uw reacties op de voorliggende visie met grote belangstelling 

tegemoet zien. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris,                            de burgemeester, 

 

 

 

M.J.P. de Jongh, RA            R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 

 

 


