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Aan de Raad,
1. Inleiding
Sinds 2000 wordt elk jaar de groei van de bevolking bijgehouden, de verhoudingen in leeftijdscategorie en 
daar waar mogelijk een verklaring voor de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast wordt sinds 2008 ook een 
rapportage opgesteld over de voortgang van de geselecteerde woningbouwplannen. In mei 2012 zijn de 
mogelijke woningbouwplannen opgenomen in de structuurvisie. Vanwege de samenhang tussen de groei 
van de bevolking en de ontwikkeling van de woningvoorraad is er voor gekozen om deze twee zaken 
samen te voegen. Sinds 2009 wordt ook bijgehouden hoe het staat met de leegstand van woningen in de 
gemeente. De raadsmededeling is dit jaar uitgebreid met de ontwikkelingen op het gebied van het 
woonbeleid, zowel vanuit de gemeente, de provincie en de regionale samenwerking.

2. Achtergrond
Ontwikkelingen provinciaal beleid Agenda wonen/nieuwe woningbehoefte prognoses
Eind september 2017 heeft de provincie de Brabantse. Agenda Wonen gepresenteerd. De Brabantse 
agenda wonen is een agenda op hoofdlijnen. Gedeputeerde Staten geven er in aan waar de komende 
járen de accenten liggen bij bouwen en wonen en hoe de provincie zich daarvoor zal inzetten. In de 
Agenda worden een aantal actielijnen, richtinggevende principes en vervolgacties beschreven (zie 
bijlage). De belangrijkste doelen van de Brabantse Agenda Wonen zijn:

Versnelling van de bouwproductie;
Vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad;
Het ombouwen van leegstaand vastgoed naar woningen.

De in juni 2017 bekendgemaakte nieuwe woningbehoefteprognoses maken duidelijk dat de Brabantse 
woningmarkt grote uitdagingen kent. Zo moet de woningvoorraad in Noord-Brabant tot 2030 zo een 
100.000 a 120.000 woningen toenemen. Binnen deze opgave is wel sprake van (sub) regionale en 
gemeentelijke verschillen. Ongeveer de helft van de opgave heeft betrekking op de B5 gemeenten. Voor 
de subregio West bedraagt de opgave tussen de 6780 a 9255 (kwantitatieve vraag). In de provinciale 
woningbehoefteprognoses is voor het eerst gewerkt met een bandbreedte. Een hoog en een laag 
scenario. Voor de gemeente Steenbergen wordt uitgegaan van een toename tot 2030 tussen de 490 
woningen en 685 woningen tot 2030 (dit is exclusief de 300 extra te realiseren woningen vanwege de 
ontwikkelingen van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dit aantal van 300 moet worden opgeteld 
bij de provinciale prognose en dan heb je de gemeentelijke woningbouwopgave. De nadruk van de 
noodzakelijke groei van de woningvoorraad ligt vooral in de eerst komende 5 jaar.

Er is sprake van een sterk veranderende vraag naar woonruimte (kwalitatieve vraag). Zo bestaat ruim 
40o7o van de huishoudens in 2040 uit één persoon (vooral samenhangend met de toenemende vergrijzing 
maar ook zij het in mindere mate met de toenemende individualisering). Hierdoor ontstaat meer behoefte 
aan kleinere betaalbare woonruimten. Ook het bouwen van voldoende woningen voor het midden 
segment op de woningmarkt -betaalbare koop en middeldure huur- blijft een aandachtspunt. Verder



vragen initiatieven voor nieuwe woonvormen als flexwonen, tiny houses, tijdelijk wonen en nieuwe 
combinaties van wonen, werken en zorg steeds vaker van overheden om experimenteerruimte te bieden.

Tot voor kort maakte de provincie jaarlijks afspraken met elke afzonderlijke gemeente. Voortaan wil de 
provincie afspraken maken met de subregio’s: clusters van gemeenten waarbinnen de meeste 
verhuisbewegingen plaatsvinden. Deze subregio’s bepalen wie wat bouwt, wanneer en voor welke 
doelgroep. De provincie wil zo de woningbehoefte binnen de gebieden (her)verdelen. De gemeente 
Steenbergen valt onder de Subregio West. Hieronder vallen de gemeenten Bergen op zoom,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

De provincie vraagt alle subregio’s samen met relevante partijen op de woningmarkt en de provincie, een 
regionaal perspectief te ontwikkelen Zo een regionaal perspectief brengt in beeld welke opgaven er 
liggen. Doel van het perspectief is, dat er een gezamenlijke, gedeelte en steeds actuele visie bestaat op 
de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen op de regionale woningmarkt en dat hierover (nieuw vorm te 
geven) bestuurlijke woningbouwafspraken worden gemaakt. Inmiddels is dit regionale perspectief voor 
onze subregio vastgesteld (zie kopje Regionale Samenwerking gemeenten).

Regionale Samenwerking gemeenten
De regio West-Brabant (RWB) is voor wat het beleidsterrein wonen onderverdeeld in drie Subregio’s, 
waaronder de subregio West. Sinds 2016 werkt de subregio West al met een gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma Wonen. Aanleiding voor dit uitvoeringsprogramma was de wens om de regionale 
samenwerking op de woningmarkt te intensiveren en te verbreden naar acties en afspraken die gaan over 
kwaliteit en investeringen in bestaande woningen en wijken. Ook de afstemming over de 
woningbouwprogrammering (nieuwbouw) vormt een onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Het 
uitvoeringsprogramma komt voort uit de regionale samenwerkingsagenda met de 5 leidende principes:

1. Denken en handelen als belegger; strategische toevoeging aan woonportefeuille.
2. Martktspanning is nodig om te investeren in de bestaande woningvoorraad;
3. Kwaliteit gaat voor kwantiteit; alleen goede plannen mogen door: juiste plek, juiste doelgroep
4. Koppelen en programmering aan geld: Slim koppelen nieuw en transformatie
5. Groot denken, klein doen: visie combineren met kleine stappen en pragmatisme

Op 13 december 2017 heeft de stuurgroep (bestaande uit de wethouders Wonen van de betreffende 
gemeenten) van subregio West het regionaal perspectief vastgesteld. Het vastgestelde document is 
bijgevoegd.
Centraal in de visie staat kwaliteit van de bestaande en toekomstige woningvoorraad en de 
woonomgeving. Belangrijk hierbij is de aandacht voorzorgvuldig ruimtegebruik. De nadruk op het gebied 
van wonen komt te liggen op bestaand stedelijk gebied en dan in het bijzonder de kansen die er liggen 
voor transformatie en herbestemming van leegstaand vastgoed naar een woonlocatie. Denk hierbij aan 
leegstaande bedrijfslocaties, kantoorvastgoed en leegstaand maatschappelijk vastgoed. In het document 
kunt u tevens zien dat er concrete afspraken zijn gemaakt over de in elke gemeente te ontwikkelen 
grotere (meer dan 10 woningen) woningbouwlocaties.

Regionale prestatieafspraken Brabantse Wal gemeenten + Tholen
In december 2016 zijn de regionale prestatieafspraken ondertekend tussen de woningstichtingen 
Stadlander, Woonkwartier en Woensdrecht, de gemeenten Bergen op zoom, Steenbergen, Woensdrecht 
en Tholen en alle binnen het grondgebied van de betrokken gemeenten actieve huurdersverenigingen.
De prestatieafspraken zijn verwerkt in een regionale werkagenda en in een individuele jaarschijf per 
gemeenten. Er zijn afspraken gemaakt op de onderwerpen die betrekking hebben op de sociale 
huurwoningvoorraad, zijnde beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal 
maatschappelijke opgave en zorg en inzet in wijken kernen en buurten. Hieronder worden de 
belangrijkste bereikte resultaten in 2017 weergegeven. De nieuwe regionale werkagenda voor 2018 en 
verder en de jaarschijf voor 2018 zijn ter kennisname bijgevoegd.
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Beschikbaarheid: in 2017 zijn de gemaakte afspraken betreffende de nieuwbouw en verkoop van sociale 
huurwoningen gerealiseerd. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de benodigde 
kernvoorraad voor de langere termijn. Dit zal in 2018 plaatsvinden o.a. op basis van de door de 
corporaties op te stellen kernvisies.
Betaalbaarheid: Het (regionale) beleidsplan schuldhulpverlening is vastgesteld door de deelnemende 
gemeenten. Stadlander heeft eenmalige kortingen doorgevoerd op de huur voor de huishoudens met de 
laagste inkomens. Woonkwartier heeft een gematigd huurverhogingsbeleid gevoerd (huurverhoging van 
maximaal de inflatie).
Kwaliteit en duurzaamheid: De woningstichtingen hebben de afgesproken renovatie en verbetertrajecten 
aan de bestaande woningvoorraad conform afspraak uitgevoerd, waaronder ook begrepen het treffen van 
energiebesparende maatregelen.
Sociaal maatschappelijke opgave en zorg: De provinciale taakstelling huisvesting statushouders is 
uitgevoerd en de achterstand qua huisvestingstaakstelling opgelopen in 2016 in is in 2017 ingehaald. 
Leefbaarheid: Op basis van het uitgevoerde Lemononderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente zijn 
actiepunten vastgesteld door ons college. In 2017 is gestart met het verbeteren van de openbare ruimte in 
Steenbergen Zuid en in de Zeeheldenbuurt in Dinteloord.

3. Overwegingen
Loop der bevolking
De bevolking is in 2017 toegenomen met 816 personen tot een totaal van 24797 personen. Een positief 
migratiesaldo van 876 mensen en een negatief geboortesaldo van 60. In 2017 was er sprake van een 
sterk positief migratiesaldo. Dit is het gevolg van de extra ingeschreven aantal buitenlandse werknemers.

Per kern zijn de groeicijfers als volgt:
Steenbergen -/-24
Welberg 776 personen (merendeel ingeschreven buitenlandse arbeidsmigranten)
Kruisland -/- 4 personen 
De Heen 15 personen 
Dinteloord 55 personen 
Nieuw-Vossemeer -I- 2 personen

De trendbreuk die in 2007 al in gang is gezet, dat het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 20^0 jaar 
procentueel groeit, heeft zich in 2017 doorgezet. Dit is in 2017 voor het grootste gedeelte het gevolg van 
het toegenomen aantal inschrijvingen van buitenlandse werknemers met de Poolse en Roemeense 
nationaliteit in de gemeente en dan vooral in het complex Stella Maris. Er staan meer mensen 
ingeschreven op het adres van Stella Maris aan de Kapelaan Kockstraat dan er kunnen verblijven. Er 
staan binnen de gemeente mensen met 60 verschillende nationaliteiten ingeschreven waarvan de twee 
grootste groepen zijn Roemenen 1041 personen en Polen 984 personen.

Opvallend is bovendien dat het aantal 65 + ers in de kernen zonder specifieke woonzorgvoorzieningen 
voor ouderen, De Heen en Kruisland, lager ligt dan het gemiddelde. Hieruit blijkt dat het vooral de 
ouderen zijn die wegtrekken uit de kleinere kernen naar kernen waar meer voorzieningen aanwezig zijn.

Hieronder vindt u de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw per jaar in de gemeente Steenbergen in 
percentages weergegeven:

1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003 1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 
0^0-23,5907o 23,7207o 23,6607o 23,6507o 23,6507o 23,4207o 23,4607o 23,307o 22,907o 22,907o
20^0 10,6oZo 9,980Zo 9,730/0 9,220Zo 8,910Zo 8,850/0 8,750/0 8,720/0 8,960Zo 9,360/0
30^0 32,70Zo 32,650/0 32,440Zo 32,470Zo 32,220Zo

vp0^O
O

co 31,210Zo 30,510/0 29,890/0 29,06oZo
50^5 19,350Zo 19,850Zo 20,21oZo 20,590/0 21,06oZo 21,310/0 21,690Zo 22,160Zo 22,470Zo 22,560/0
65> 13,730Zo 13,80/0 13,970/0 14,060/0 14,1607o 14,550/0 14,980Zo 15,310Zo 15,790Zo 16,210Zo

1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1--2015 1-1 -2016 1-1-2017 1-1-2018
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0^0 22,5 0Zo 22,310Zo 21,70Zo 21,30Zo 21,02 0Zo 20,56oZo 20,18oZo 19,760Zo 19,250Zo
20^0 9,520Zo 9,61 0Zo 10 0Zo 10,4oZo 10,41oZo 11,21 0Zo 10,97oZo 11,920Zo 12,710Zo
30^0 28,360Zo 27,760Zo 27,10Zo 26,40Zo 25,910Zo 25,340Zo 24,750Zo 24,490Zo 24,9 0Zo

LDC
DAOLD 22,770Zo 22,910Zo 22,70Zo 22,80Zo 22,920Zo 22,840Zo 23,4 0Zo 23,03oZo 22,660Zo

65> 16,850Zo 17,4 0Zo 18,50Zo 19,10Zo 19,740Zo 20,05 0Zo 20,7oZo 20,8 0Zo 20,48oZo

Onderstaand vind u de leeftijdsopbouw procentueel weergegeven per kern op 1-1-2018
Steenbergen(incl. Welberg) Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg, De Heen

0^0 18,32 0Zo 21,02 0Zo 21,250Zo 18,230Zo 12,89 0Zo 20,57oZo
20>30 15,02 0Zo 8,94 0Zo 9,350Zo 12,110Zo 0Zo 33,05 0Zo 9,750Zo
30>50 25,16 0Zo 24,940Zo 25,52 0Zo 23,370Zo 0Zo 34,8 0Zo 21,810Zo
50>65 21,43 0Zo 23,89 0Zo 23,990Zo 24,010Zo 0Zo 12,490Zo 29,6 0Zo
65> 20.07 0Zo 21,20Zo 19,890Zo 22,280Zo0Zo 6,770Zo 18,260Zo

Leegstand
Het aantal leegstaande woningen is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Er kan echter nog niet 
gesproken worden van een omslag.
Leegstand per 1-1-2010: 347 woningen 
Leegstand per 1-1-2011: 412 woningen 
Leegstand per 1-1-2012: 452 woningen 
Leegstand per 1-1-2013: 414 woningen 
Leegstand per 1-1-2014 428 woningen 
Leegstand per 1-1-2015 417 woningen 
Leegstand per 1-1-2016 413 woningen 
Leegstand per 1-1-2017 464 woningen 
Leegstand per 1-1-2018 428 woningen

De totale omvang van de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen bedraagt per 1-1-2018 10258. 
Ongeveer 4,170Zo van de woningvoorraad staat leeg. Een gedeelte van de leegstand wordt veroorzaakt 
door het toenemende aantal verhuisbewegingen, waardoor er sprake is van een vrij grote frictieleegstand. 
Daarnaast bestaat het vermoeden dat een gedeelte van de woningen bewoond wordt door 
arbeidsmigranten die niet zijn ingeschreven. Wij hebben een traject opgezet om in 2018 meer 
duidelijkheid te krijgen betreffende de omvang van het aantal arbeidsmigranten dat is gehuisvest in de 
reguliere woningvoorraad en naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie te kijken of er sprake 
is van huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan. Mocht dit laatste het geval 
zijn dan kan er handhavend worden opgetreden.

Te koop staande woningen per 1-1-2018 (op basis van internetsites Funda en Jaap)
Type woning Steenbergen 

* Welberg
Dinteloord Kruisland Nieuw-

Vossemeer
De Heen Totaal

2 onder 1 kap 10 12 2 4 1 29
Appartement 8 2 10
Eindwoning 5 6 3 2 16
Hoekwoning 7 1 1 1 10
Tussenwoning 19 3 1 4 27

Vrijstaand 45 19 18 13 8 103
Bedrijfswoning 1 1
Woon/winkelpand 1 1

totaal 95 44 22 25 11 197
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Het aantal te koop staande woningen is ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk afgenomen van 364 
woningen naar 197 woningen. De afname is zodanig veel dat je kunt constateren dat er ten aanzien van 
alle woningtypes met uitzondering van vrijstaande woningen een te kort ontstaat. De 
woningbouwproductie zal dan ook omhoog moeten. Op zich is dit niet echt onverwacht aangezien 
gedurende de periode 2011 t/m 2016 de woningbouwproductie op een te laag niveau lag.

Het aantal verkoop transacties is in 2017 642 woningen 21 “/o hoger dan 2016.

Aan deze gegevens kun je duidelijk zien dat de situatie op de woningmarkt ingrijpend is gewijzigd. In 
2015 en 2016 was sprake van een voorzichtig herstel van de woningmarkt. Dit is in 2017 ineens 
omgeslagen naar een te kort aan aanbod naar woningen in de goedkopere en middeldure sector.

Startersleninqen
Er zijn in 2017 17 startersleningen verstrekt. In 2016 waren er 20 leningen verstrekt en in 2015 9 stuks. 
Geconcludeerd kan worden dat de starterslening voldoet in een vraag.
Door een landelijke wijziging per 1-1-2018 van de voorwaarden waaronder een starterslening kan worden 
verstrekt, wordt er bij de toewijzing van de starterslening niet langer gekeken naar de verwervingskosten 
van een woning maar naar de koopprijs van de woning. De totale verwervingskosten lagen voor de 
wijziging in onze gemeente op 0 184.440, -. Door de wijziging is dit per 1 januari 2018 de koopprijs van de 
woning. De maximale koopprijs van een woning om voor een starterslening in aanmerking te komen lag 
voor 1 januari 2018 omgerekend op C 174.000, -. Indien u terug wilt naar het maximale bedrag van 
0 174.000, - moet hiervoor een apart besluit worden genomen tot aanpassing van de verordening.
Uit een onderzoek van november 2017 bleek ongeveer 140Zo van de te koop staande woningen onder de 
C 174.000, - te liggen. Procentueel is dit nog een behoorlijk aantal. In absolute zin neemt het aantal echter 
snel af. Van 61 per 1-1-2017 naar 33 in november 2017. Wij adviseren daarom om uit te gaan van het 
bedrag voor de koopprijs van een woning van 0 184.440, -. Door de stijgende huizenprijzen is het aanbod 
aan woningen die in aanmerking komen voor een starterslening afgenomen en is het wenselijk om een 
hogere koopprijs aan te houden. Met de aangepaste prijsstelling stonden er in januari 2018 39 woningen 
te koop met een vraagprijs die onder de startersleningsgrens valt.

Woningbouwproductie
De woningbouwproductie lag in 2017 op 76 woningen. Tegenover deze nieuwbouw stond een sloop van 7 
woningen. Daarnaast is er nog sprake van 11 overige toevoegingen van woningen.Dit wil zeggen een 
toename van het aantal woningen van 80 woningen. De nieuwbouw heeft vooral plaatsgevonden in 
Dinteloord en Steenbergen.

In de kern Steenbergen zijn de projecten Eecklenburg, 17 sociale levensloopbestendige huurwoningen en 
het plan Zuidwal, 18 zelfstandige huurwoningen voor verstandelijk gehandicapten aan de Zuidwal. In 
Dinteloord zijn 28 rij en levensloopbestendige woningen in de koop en particuliere huursector (6 
woningen in de huur) opgeleverd en 4 twee onder één kapwoningen. In de Welberg zijn 5 woningen 
opgeleverd in het plan De Landerije en 2 aan de Hoogstraat. Ten slotte zijn er nog twee andere woningen 
opgeleverd

Conform de lage variant van de provinciale behoefteprognoses dient de woningbouwproductie voor de 
periode tot 2030 op 41 woningen te liggen per jaar en op basis van de hoge variant op 57. Rekening 
houdende met de 300 extra woningen in verband met het AFC komt het streefgetal aan te realiseren 
woningen 25 hoger te liggen per jaar. Totaal streven woningbouw per jaar ligt dus tussen een marge van 
66 woningen en 82 woningen. Dit wil dus zeggen dat de woningbouwproductie binnen de geraamde 
marges ligt. Daarbij aangetekend dat ook een hogere woningbouwproductie aanvaardbaar is omdat de 
verwachting is dat vooral in de eerst komende 5 jaar het grootste gedeelte van de nog toe te voegen 
woningen aan de woningvoorraad gebouwd zal dienen te worden.

5



Voortgang bouwprojecten:

HARDE PLANNEN KERN STEENBERGEN 

Couverinqe park
Het plan Couveringepark is gedeeltelijk opgeleverd. Van de 96 geplande woningen zijn er 32 opgeleverd 
in 2010, 2011 en 2012. Vanwege problemen met de ontwikkelaar wordt het plan in een aanzienlijk lager 
tempo ontwikkeld dan gedacht. Met betrokken partijen heeft overleg plaatsgevonden in 2016 om een 
aantal woningen in het plan in de verkoop te zetten. Er zijn per 1-1-2018 7 woningen in aanbouw en 1 in 
de planning. . 12 woningen zijn recent in de verkoop gezet.

Buiten de Veste
Het totale plan Buiten de Veste voorziet in de bouw van maximaal 270 woningen en een school. Twee 
appartementengebouwen (2x 12 appartementen) en een 28 tal rijwoningen zijn gebouwd en opgeleverd, 
evenals de school. In 2017. Per 1-1-2017 zijn een 11 tal woningen in aanbouw. De opleving wordt 
verwacht begin 2018. Voor 2018 staat gepland om te starten met de bouw van 20 sociale huur 
appartementen, 16 luxe appartementen, 18 levensloopbestendige woningen en 19 eengezinswoningen in 
de particuliere huur. Hiervoor dient het huidige bestemmingsplan enigszins te worden aangepast. 
Aangezien de plancapaciteit vooralsnog niet toeneemt na de wijziging wordt het plan in deze 
raadsmededeling aangemerkt als hard plan.

Westdam 1Z Villa Moors
De eerste fase van het plan, herinvulling Villa Moors is in 2015 opgeleverd (5 appartementen). Voor het 
tweede gedeelte, nieuwbouw 18 appartementen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat in de 
raadsvergadering van januari 2016 is vastgesteld. Na een procedure bij de Raad van State is in 
december 2016 gestart met de nieuwbouw van de 18 appartementen. De oplevering heeft recent in 
januari 2018 plaatsgevonden

Doornediikie
Betreft plan voor de bouw van 4 woningen aan het Doornedijkje op een voormalige bedrijfslocatie. 
Wijzigingsplan is vastgesteld. 2 vrijstaande woningen zijn in 2017 in aanbouw genomen. Deze worden 
begin 2018 opgeleverd.

Ram van Hagendoornstraat (iacinthaschool)
De opstallen zijn gesloopt. Het wijzigingsplan om woningbouw voor 17 levensloopbestendige sociale 
huurwoningen mogelijk te maken is vastgesteld in maart 2015. De woningen zijn in 2017 opgeleverd.

Zuidwal 2
Aan de Zuidwal in Steenbergen is in 2017 een woonzorgcomplex opgeleverd voor mensen met een lichte 
en intensieve zorgbehoefte. Het betreft een bouwplan met 18 zelfstandige appartementen (extramuraal) 
en 16 wooneenheden (intramuraal).

HARDE PLANNEN KERN DINTELOORD 
Oostaroeneweq
In het plan Oostgroeneweg zijn begin 2017 een viertal woningen (2 onder één kap), een vrijstaande 
woning en 28 woningen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen opgeleverd. Per 1-1- 
2018 is in aanbouw één vrijstaande woning. Voor 2018 wordt verwacht dat er één vrijstaande woning 
wordt opgeleverd en twee vrijstaande woningen in aanbouw worden genomen.
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De Pinas
De Pinas betreft een herziening van een gedeelte van het plangebied van de Oostgroeneweg. Het totaal 
aantal woningen bedraagt naar verwachting 65 woningen. Het bestemmingsplan is vastgesteld in de 
raadsvergadering van september 2017. Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 26 
woningen. 7 levensloopbestendige woningen in de koop, 14 eengezinsrijwoningen in de koop en 5 
sociale huurwoningen. Alle woningen zijn grondgebonden woningen. Verwacht wordt dat in 2018 wordt 
gestart met de bouw en dat oplevering van de 26 woningen plaatsvindt eind 2018. In 2018 zal daarnaast 
naar alle waarschijnlijkheid minimaal gestart worden met de bouw van 10 twee onder één kapwoningen.

Westerstraat
Betreft woningbouwlocatie op de hoek van de Westerstraat/Zuideinde waar een woonbestemming opligt. 
Hier kunnen 4 tot 5 woningen worden gebouwd. Het perceel is nu ingericht als tijdelijk parkeerterrein. 
Ondanks het feit dat er dus sprake is van een hard plan wordt er vooralsnog niet gebouwd.

Landgoed Westcreeke
Bestemmingsplan aan de rand van Dinteloord waarin de bouw van 5 luxe zelfbouw woningen zijn 
ingepland. Eén woning is al járen geleden opgeleverd.

HARDE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Herenqoed (Engels Dorp)
Na de bouw van de 17 starterswoningen in Engels Dorp zijn er nog twee vrijstaande woningen gebouwd. 
De omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen op de locatie van de te saneren autospuiterij, de 
laatste fase van het plan, is verleend. Er is nog geen start gemaakt met de bouw.

Oude soos gebouw/ Lanqeweq
In 2017 is de bouw gestart van een vrijstaande woning en de bouw van 3 rijwoningen in het voormalige 
soosgebouw aan de Langeweg in Kruisland. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 
2018.

Binnenhof
Betreft bouwplan voor de bouw van 9 levensloopbestendige woningen. Het bestemmingsplan is 
vastgesteld in 2017. Er is beroep ingesteld door een omwonende. De raad van State heeft in februari het 
beroep ongegrond verklaard. De bouw zal binnenkort starten..

HARDE PLANNEN KERN NIEUW-VOSSEMEER 

Beltmolen
De eerste 12 woningen in het plan zijn in 2012 opgeleverd. In het plan wordt nog voorzien in een 
gefaseerde ontwikkeling van 40 woningen, 16 twee onder éénkapwoningen, 12 vrijstaande woningen en 
12 rijwoningen. De verwachting is dat eind 2018, uiterlijk 2019 (afhankelijk van de verkoop) gestart wordt 
met de bouw van in totaal 17 woningen, 12 rijwoningen, 2 twee onder één kapwoningen en 3 vrijstaande 
woningen. De daarop volgende fase zal op zijn vroegst pas in 2020 worden ontwikkeld

Julianastraat:
Woningstichting Stadlander heeft in 2016 acht woningen gesloopt aan de Julianastraat. De 
woningstichting is niet voornemens om deze grond op korte termijn in te vullen met woningbouw.
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HARDE PLANNEN KERN WELBERG 
De Landeriie
Het plan de Landerije bestaat uit in totaal 35 woningen, 28 woningen zijn gebouwd voor 2017. In 2017 zijn 
4 twee onder éénkapwoningen opgeleverd en 1 vrijstaande woning. 2 vrijstaande woningen zijn nog in 
aanbouw en worden opgeleverd in 2018. Het plan zal volgend jaar in zijn geheel zijn voltooid

Ruimte voor Ruimte Hoogstraat
Het betreft een plan voor de bouw van 4 Ruimte voor Ruimtewoningen. 2 woningen zijn opgeleverd in 
2017, waardoor het plan is afgerond.

HARDE PLANNEN KERN DE HEEN 
Helenahoeve
14 woningen harde plancapaiteit. Overleg met eigenaar loopt om tot ontwikkeling loopt.

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (per 1-1-2018)
Westhavendiik
Het plan West-Havendijk is nog niet verder van de grond gekomen door tal van zaken waaronder met 
name de prijsvorming bij verkoop. Het college is in gesprek met partijen om het plan alsnog vlot te 
trekken.

Olmentuin,
Betreft bouwplan van 34 woningen (en de omzetting van een aanwezige bedrijfswoning naar een 
reguliere woning) aan de Olmendreef op de locatie van het huidige taxibedrijf Buuron en de daarachter 
gelegen gronden. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen in 2017. In 2018 wordt het 
bestemmingsplan ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Onze Stede (De Wei)
Stichting Tante Louise heeft een besluit genomen om de intramurale huisvesting en zorg voor ouderen te 
concentreren op de locatie Lindenburgh. Momenteel is dit nieuwe complex in aanbouw. Dit wil echter nog 
niet zeggen dat Onze Stede zijn functie als intramurale instelling verliest. In 2018 wordt duidelijk wat 
Tante-Louise Vivensis zal doen met Onze Stede.

ZACHTE PLANNEN KERN DINTELOORD 
Bedriivenstrook Karei DoormanstraatA/an Heemskerkstraat
Het bedrijf Van der Kroon Foodproducts aan de Van Heemskerckstraat heeft zijn bedrijf verplaatst naar 
Bergen op Zoom. Aannemersbedrijf Huysmans heeft aangegeven open te staan voor een herontwikkeling 
van de aangrenzende bedrijfsloods. Momenteel wordt gesproken over een herinvulling van een gedeelte 
of de gehele oppervlakte van de beide bedrijfslocaties in combinatie met de aangrenzende gronden in het 
plan De Pinas met woningbouw.

Westaroeneweq
Dit betreft de huidige bedrijfsloodsen in eigendom van het aannemersbedrijf Huysmans. In het 
bestemmingsplan Kom Dinteloord is een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar 
woningbouw. De eigenaar heeft hier tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden.

Nieuwe Haven
Al geruime tijd zijn er plannen om tot herstructurering van het zorgcomplex de Nieuwe Haven te komen. 
Onzeker is of deze plannen nog daadwerkelijk doorgaan.
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Westerstraat (2 locaties)
In 2014 is een principebesluit genomen om medewerking te geven aan de bouw van een twee onder één 
kapwoning en een appartementencomplex van maximaal 5 woningen op twee verschillende locaties in de 
Westerstraat in Dinteloord. Eén van de initiatiefnemers heeft afgezien van verdere planontwikkeling. Op 
de overblijvende locatie wil men een plan ontwikkelen van 6 appartementen. De initiatiefnemer heeft 
verder nog geen verdere concrete actie ondernomen om de plannen te realiseren.

Dinteloord Noord-west
Betreft bedrijfslocaties aan de noordwestzijde van Dinteloord. Deze locatie is in het 
dorpsontwikkelingsplan opgenomen als mogelijke woningbouwlocatie. Gelet op de huidige ontwikkelingen 
van de woningmarkt ligt het niet voor de hand dat deze potentiële locatie wordt ontwikkeld.

Stoofdijk 37A/B
In 2016 is de bereidheid uitgesproken om onder voorwaarden planologische medewerking te geven aan 
de realisatie van 2 burgerwoningen op een bedrijfslocatie aan de Stoofdijk 37 A?B. Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden.

(Nieuw) Dinteloord Noord-Oost
Tijdens het proces van Centrum Haven Dinteloord is een plan gepresenteerd voor herontwikkeling van 
Kade 4 in samenhang met het achterliggende terrein. Een invulling gerelateerd aan water-recreatie 
horeca in samenhang met parkeerruimte en wonen is wenselijk op basis van de vastgestelde ruimtelijke 
visie Centrum Haven Dinteloord.

(Nieuw) Molendijk Dinteloord
In 2017 is een principe-uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de bouw van 8 
appartementen aan de Molendijk.

ZACHTE PLANNEN KRUISLAND 
(Nieuw) Eerste Boutweq
Op een ongunstig gelegen bedrijfslocatie aan de Eerste Boutweg midden in de bebouwde kom van 
Kruisland zijn er plannen om 9 woningen toe te voegen, waaronder 6 levensloopbestendige woningen, de 
omzetting van een bedrijfswoning naar een reguliere woning en de bouw van 2 vrijstaande woningen. In 
2017 is er een principe-uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de bouwplannen.

ZACHTE PLANNEN KERN WELBERG 
Voormalig sportveld Sc Welberg
In september 2017 heeft uw gemeenteraad besloten over de hoofduitgangspunten voor de invulling van 
het nieuwe centrumgebied van Welberg. Hieronder ook begrepen een maximaal aantal woningen van 30 
toe te voegen woningen. In de loop van 2018 zal het bestemmingsplan aan uw raad ter vaststelling 
worden aangeboden.

Kapelaan Kockstraat 45a
Dit betreft een bedrijfslocatie midden in de bebouwde kom. Het ligt niet in de verwachting dat hier in de 
komende járen woningen gebouwd zullen worden.

Laurentiusdiik
Het betreft het plan om 3 vrijstaande woningen te bouwen. Het planologisch traject is al enige tijd geleden 
opgestart. Naar aanleiding van een kritische vooroverlegreactie vanuit de provincie is het 
bestemmingsplan nog niet aan uw gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De verwachting is dat dit 
in 2018 alsnog zal gebeuren.
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Kapelaan Kockstraat 44
De eigenaar wil de mogelijkheid hebben om de kerk te verbouwen naar horeca of wonen of een 
combinatie van beide. In het nog vast te snellen nieuwe bestemmingplan centrum Welberg zal dit worden 
meegenomen. Er zijn momenteel geen concrete initiatieven bekend.

ZACHTE PLANNEN KERN DE HEEN
Voormalige bedrijfslocatie Van Trier
Geen nieuwe ontwikkelingen bekend. In het kader van een mogelijke geringer bouwvolume dan 
bestemmingsplanmatig mogelijk op de Helenahoeve kunnen er op deze locatie ter compensatie mogelijk 
woningen worden gebouwd.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, — De loco-bufgetTļéēšter,

C F. Zijl
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