
Welberg, 4 februari 2018 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Verwonderd en verbaasd hebben wij de laatste bijeenkomst voor het Dorpsplein Welberg 

bijgewoond. Verwonderd door de mooie tekening en de creatieve plannen. Verbaasd door de 

interpretatie die de ontwikkelaars aan de inbreng van de bewoners hadden gegeven. Ik zal dit 

toelichten; het verzoek van de bewoners was rekening te houden met het dreigende gevaar van 

hangjongeren. Jullie weten allemaal dat zij dol zijn op overdekte fietsenstallingen, de buren van het 

gemeentehuis zijn daarvan het bewijs. Natuurlijk kunnen ze niet overal rekening mee houden, dus 

die fietsenstalling komt er gewoon (we hadden niet anders verwacht). De pannakooi, door alle 

aanwezigen op de bijeenkomst toegejuicht, komt er ook. Het wordt alleen geen kooi, néé……..die op 

de Welberg wordt uitgegraven en van beton gemaakt, met een brede rand waar de jeugd op kan 

gaan zitten. Daaromheen komt een heg, zodat de bal niet steeds in het water vliegt en de kinderen 

lekker (uit het zicht) op de rand kunnen zitten. Een betere hangplek zal er in Steenbergen niet te 

vinden zijn. Oh en die betonnen rand moet versierd worden natuurlijk, dus daar trekken we een 

kunstenaar voor aan; geld zat! Ooit al een betonnen panna'kooi' gezien?? Wij ook niet en daar zal 

vást een reden voor zijn. 

De bomen betrekken bij het plan was niet te realiseren, want je moet ‘lief’ zijn voor bomen, daar 

gelden regels voor. Je mag er geen speeltoestellen tussen plaatsen of een  schommel in hangen, het 

is zonde die boom! 

Bomen kappen daarentegen mag dan weer wél. Werd er eerst vanuit gegaan, dat alle natuur 

behouden zou worden, bij de laatste bijeenkomst bleken de bomen, langs de bestaande weg naar 

het Dorpsplein, plots gekapt te gaan worden. Dat maakt de brug overbodig, het waren nou juist dié 

bomen, die de weg te smal maakten. Die weg kan nu dus breder gemaakt worden, dat zal een stuk 

goedkoper zijn dan een brug aanleggen. Wellicht kan er dan misschien ook voldaan worden aan de 

belofte van een kleinschalig plan; hooguit 15 tot 20 woningen. Op het huidige plan wordt al 

uitgegaan van 24.  

U begrijpt dat wij, in de twee bijeenkomsten die wij bij hebben mogen wonen, het vertrouwen in de 

ontwikkelaars enigszins verloren zijn. Vandaar ook onze brief van 21 januari jongstleden, waarin wij 

onze zorg uitspraken over het plaatsen van die brug! Er wordt gewoon niet goed nagedacht over de 

impact en de kosten, die dat met zich meebrengt. Hoeveel heeft alleen het ontwikkelen van dit plan 

al niet gekost? Adviseurs, architecten, wethouders, ambtenaren en nu óók nog een kunstenaar, 

kosten nog moeite worden gespaard. 

Onze noodkreet luidt dan ook: “beste raadsleden kijk nou eens mee! Dit gaat niet goed komen zo. Er 

wordt geld uitgegeven als water en er worden onomkeerbare beslissingen genomen, door mensen 

die er de gevolgen niet van overzien.” 

Natúúrlijk sta ik hier ook voor mijn eigen ‘hachie’: wij willen die brug gewoon niet voor de deur. Wie 

van jullie zou dat wel willen? Juist; niemand! Hartstikke logisch. De hulp die jullie ons in September 

hebben aangeboden, hebben we niet mogen ontvangen. Het enige wat we te horen hebben 

gekregen; “u mag bezwaar aantekenen, zodrá het in de krant komt”. Dat vinden wij zó 

demotiverend. Wie wil er nou bezwaar aantekenen tegen zijn éigen gemeente? Wij moeten toch op 

jullie kunnen rekenen, waarom moeten wij tégen jullie zijn? Dat je gewoon zó aan je inwoners 

voorbij gaat vinden wij onbegrijpelijk. Wij hopen op jullie medewerking.  

 

Hartelijke groet,              Fam. Meeusen 


