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1 Steenbergen Aandacht wordt gevraagd 
voor de verkeersdruk op de 
Lindenburghlaan en de 
ontsluiting Buiten de Veste. 
De huidige inrichting en 
gebruik levert gevaarlijke 
situaties op  

 
Weth. Zijlmans 
Weth. Lepolder 

Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt er toezicht 
gehouden op het vrij en schoonhouden van de doorgaande 
weg. Er wordt een parkeer-/verkeersonderzoek uitgevoerd 
nadat de Lindenburgh in gebruik is genomen. 
 
Het onderzoek naar de ontsluiting van Buiten de Vest via 
Noord-Oost loopt. 

2 Zijn er geen regels voor de 
openstellingstijden van 
winkels? Er is nu geen 
sprake van eensluidende 
openingstijden van de 
winkels. 

 
Weth. Vos 

Winkels mogen tussen van maandag t/m zaterdag tussen 
6:00 uur en 22:00 uur open zijn (Verordening Winkeltijden 
Gemeente Steenbergen 2014). Wanneer winkels op 
zondag en feestdagen open willen zijn dienen zij hiervoor 
toestemming te vragen. 

3 De reclameborden van 
winkels staan steeds verder 
van de gevels af. Kan daar 
iets tegen gedaan worden? 

 
Weth. Lepolder 

Het plaatsen van reclameborden dient te voldoen aan de 
nadere regels die gelden voor uitstallingen (zie hieronder). 
Wij zullen beoordelen of aan de nadere regels voldaan 
wordt en zo niet, dan zullen wij de ondernemer(s) daar op 
aanspreken. 
 
Binnen de gemeente Steenbergen hanteren wij nadere 
regels die betrekking hebben over uitstallingen, de door u 
genoemde reclameborden voor winkels. Deze regels zijn te 
vinden via de volgende link:  
https://www.gemeente-
steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/nadere_
regels_voorwerpen_op_of_aan_de_weg_openbare_plaats_
2016//11 onder ‘B’. 
 

4 Is het mogelijk een groene 
haag te realiseren langs de 
A4 in de richting van 
Steenbergen? Dit vermindert 
geluid en is bovendien een 
fraaier aanzicht 

 
Weth. Zijlmans 

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de aanleg van de 
snelwegen en de landschappelijke inpassing ervan. De 
gemeente heeft reeds eerder verzocht om meer bomen 
langs de snelweg. De Minister heeft het verzoek beperkt 
ingewilligd. De extra bomen zijn reeds geplant. Meer is niet 
mogelijk. 

5 Gevraagd wordt naar de 
stand van zaken van de 

 
Burgemeester 

De raadsleden zijn in een informatieve bijeenkomst op 
maandag 23 oktober jl. geïnformeerd over de stand van 

https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/nadere_regels_voorwerpen_op_of_aan_de_weg_openbare_plaats_2016/11
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/nadere_regels_voorwerpen_op_of_aan_de_weg_openbare_plaats_2016/11
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/nadere_regels_voorwerpen_op_of_aan_de_weg_openbare_plaats_2016/11
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/nadere_regels_voorwerpen_op_of_aan_de_weg_openbare_plaats_2016/11
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ontwikkelingen rondom 
kerncentrale Doel 

zaken. Bergen op Zoom en Steenbergen, gesteund door 
Tholen blijven aansturen op het verkrijgen van 
inspraakrecht bij vergunningverlening voor kerncentrales in 
het grensgebied. 

6 Aandacht wordt gevraagd 
voor de te hoge 
grondwaterstand in 
Steenbergen-Noord 

 
Weth. Zijlmans 

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, niet 
volledig te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke 
grondwaterzorgplicht het karakter van een 
inspanningsverplichting en niet van een 
resultaatsverplichting. Dit betekent dat de gemeente 
aanspreekbaar is voor grondwaterproblemen en dat we 
bekijken welke mogelijk- en onmogelijkheden er zijn om de 
situatie te verbeteren.  

7 De Stadsraad doet een 
oproep om te kijken naar de 
‘huiskamer van de stad’ het 
gebied rondom de Markt en 
de Gummaruskerk. De wens 
is om die kwalitatief te 
versterken. Is nu een drukke 
en versteende omgeving met 
auto’s. 

 
 
Weth. Vos 

In de nieuwe bestuursperiode zal, met betrokkenen,  een 
evaluatie van Stadhaven uitgevoerd worden. Het gebied 
rondom de Markt en de Gummaruskerk kan daarin worden 
meegenomen.  
 

8 Een goede VVV en een 
informatiezuil in het 
gemeentehuis worden 
gemist. De gemeente mag 
zich krachtiger naar buiten 
profileren 

 
Weth. Lepolder 

Het krachtiger naar buiten toe profileren is een brede 
opgave, waarbij centraal staat dat het product/merk 
Steenbergen geconceptualiseerd wordt. Daarbij moeten we 
kijken naar wat we  gemeentebreed willen uitdragen op het 
gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, 
woonklimaat, toerisme en recreatie, zodat we de juiste 
doelgroepen bereiken.  
Een goede VVV is een onderdeel van deze 
marketingopgave. Er zijn echter praktische voorwaarden 
verbonden aan een goede VVV in het gemeentehuis. Een 
daarvan is dat het gemeentehuis niet de optimale 
openingstijden heeft om bezoekers te ontvangen. In 2009 is 
er bewust voor gekozen om de VVV uit het gemeentehuis 
weg te halen, naar het hart van Steenbergen zodat het 
beter toegankelijk is voor de bewoners en gasten. Het 
optimaliseren van onze VVV blijft echter hoog op de 
agenda staan. 
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9 Welberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een lang gekoesterde wens 
is om de toegang tot het 
dorp aantrekkelijker te 
maken en dat het viaduct 
een betere uitstraling krijgt 
*(men zou het viaduct wille 
beschilderen met klaprozen). 
Mag dit van de gemeente? 

 
Weth. Zijlmans 
 

Het is een mooi initiatief. Het is goed om een 
initiatief/ontwerp vanuit de bevolking te toetsen op 
uitvoerbaarheid, kosten en toekomstig beheer. Qua 
uitstraling er rekening mee houden dat de weggebruiker 
niet wordt afgeleid. 

10 Het voorstel voor het 
Centrumplan strookt niet met 
de wens van de dorpsraad. 
Het stoort dat de 
opmerkingen niet zijn 
meegenomen over het 
aantal woningen. 24 tot 30 
woningen is strijdig met wat 
de dorpsraad verstaat onder 
beperkt 

 
Weth. Vos  
Weth. Lepolder 
 

In het in februari 2015 vastgestelde plan van aanpak is 
reeds aangegeven dat de herinrichting van het 
centrumgebied van Welberg gefinancierd zou worden uit de 
opbrengsten van de verkoop van uit te geven grond aan 
op de locatie van het voormalige voetbalveld. 
Het feit dat er een interactief beleidsproces wordt ingezet 
wil niet per definitie zeggen dat alle wensen van een ieder 
dus ook niet van de dorpsraad worden overgenomen. Er 
moeten altijd keuzes worden gemaakt tussen verschillende 
belangen en meningen. De reden voor de gemeenteraad 
om te kiezen voor de geplande 24-30 woningen op het 
terrein zijn behalve de al financieel genoemde redenen veel 
ruimer. 
Woningbehoefte: Er is vooral vraag naar goedkope 
woningbouw en aanzienlijk minder vraag naar dure 
vrijstaande woningen. Dit blijkt o.a. uit het feit dat in 
september 2017 van het aantal te koopstaande woningen in 
de gemeente in 52% een vrijstaande woning is. Wij willen 
woningen toevoegen voor de vraag en niet de leegstand 
bevorderen. De keuze voor goedkopere woningbouw houdt 
automatisch in dat er in grotere dichtheden wordt gebouwd. 
Stedenbouwkundig;  Het invullen van het voormalige 
voetbalveld met woningbouw vormt een natuurlijke 
overgang ten opzichte van het nieuw in te richten centrale 
dorpsplein met de daarbij behorende voorzieningen als het 
dorpshuis en de school. Er is in het nieuwe woongebied 
bovendien sprake van een ruim groen middenterrein die 
dient als groen verblijfsgebied voor de bewoners van het 
toekomstige woongebied. 
Sociale veiligheid:  
Er zijn bij ons signalen binnengekomen dat er in de huidige 
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situatie vaak jongeren rondhangen op het voormalige 
voetbalveld en de directe omgeving en dat er zelfs in drugs 
zou worden gehandeld. Door ter plaatse woningbouw te 
realiseren op het gehele terrein van het voetbalveld zal het 
sociale toezicht en daarmee ook het gevoeld van veiligheid 
verbeteren.  
 
 

11 De snelheid van het 
doorgaand verkeer op de 
Kapelaan Kockstraat is – ook 
na de herinrichting – een 
zorg voor de Dorpsraad 

 
Burgemeester 

Wij zullen de politie, als bevoegde instantie om te 
controleren op rijdend verkeer, verzoeken hierop te letten. 

12 De dorpsraad geeft aan dat 
men geen enkel probleem 
heeft met een 
horecagelegenheid in Stella 
Maris en dit ziet als een 
toevoeging voor de kern 

 
Burgemeester 

Het standpunt over de brasserie in Stella Maris wordt voor 
kennisgeving aangenomen. Over de aanvraag om een 
besloten discotheek in Stella Maris zal de dorpsraad voor 
een gesprek worden uitgenodigd. De input zal het college 
meenemen in de afweging van alle belangen, waarna een 
besluit op de aanvraag zal worden genomen. 

13 Aangegeven wordt dat op 
het schelpenpad vermolmde 
bankje staan. Aandacht voor 
een toezegging van de 
voorman van het wijkteam 
dat men er actie op zal 
ondernemen. 

 
Weth. Zijlmans 

Dit bankje is inmiddels vervangen. 

14 Kruisland De dorpsraad geeft aan dat 
het zou helpen als de 
gemeente vraag en aanbod 
voor jongerenhuisvesting 
zou kunnen ondersteunen 

 
Weth. Lepolder 

Bij nieuwbouwprojecten is het uitgangspunt dat we 
aanvullend bouwen op de bestaande voorraad. Dit heeft bij 
een klein project geresulteerd in een 9 tal 
levensloopbestendige woningen die qua prijs en grootte 
ook zeker geschikt zijn voor een jong publiek. 
 

15 De dorpsraad zou binnen de 
bebouwde kom alternatieven 
willen onderzoeken met 
betrekking tot het realiseren 
van een dorpsbos. 

 
Weth Zijlmans 

Zoals bekend wilde de eigenaar van de gronden waar een 
dorpsbos gepland zou worden niet meewerken aan de 
verkoop van zijn gronden waardoor de plannen voor de 
aanleg van het dorpsbos geen doorgang konden vinden. 
Wij hebben ook naar andere locaties gekeken maar deze 
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vonden wij vanwege de decentrale ligging en moeilijke 
toegankelijkheid niet geschikt. Wij zijn daarom niet 
voornemens om opnieuw een onderzoek op te starten 
omdat dit al is uitgevoerd. Hoewel wij er vanuit gaan dat we 
alles zorgvuldig hebben bekeken is het niet bij voorbaat 
uitgesloten dat we bepaalde mogelijkheden over het hoofd 
hebben gezien. Mocht de dorpsraad zelfs een concrete 
locatie op het oog hebben om een dorpsbos te realiseren 
dan staan we open voor een gesprek. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
vervolg 
 
 
 

Een alternatieve route voor 
de Gastelseweg naar de A4 
zou gewenst zijn. De 
Molenstraat wordt nu voor 
veel doorgaand verkeer 
gebruikt. Er zijn veel 
klachten over vrachtverkeer 
door woonwijken. Aandacht 
wordt gevraagd voor 
duidelijkere bebording en 
omleidingsroutes voor 
vrachtverkeer. De 
afwikkeling van 
goederenvervoer na 
evenementen is ook een 
punt van zorg. 
Zorgen worden uitgesproken 
over de verkeersdrukte bij de 
Roosendaalseweg en de 
parkeerbehoefte ter hoogte 
van de bank. Kunnen er 
mogelijkheden worden 
onderzocht om de 
Gastelseweg 
fietsvriendelijker te maken? 

 
Weth. Zijlmans 
 

De verkeersintensiteit rechtvaardigt niet  een dergelijk 
ingrijpende maatregel. Er is in overleg met dorpsraad en 
politie al heel veel aandacht besteed aan de omleidingroute 
en de bewegwijzering ervan tijdens evenementen. Gezien 
deze vraagstelling zullen we in overleg met de dorpsraad 
een evaluatiemoment inplannen. 
 
 
De Roosendaalseweg is onlangs onderwerp van gesprek 
geweest tijdens het politieoverleg. Ons inziens is er geen 
probleem. 

17 Het gaat niet goed met de 
kermis in het dorp. Er is te 
weinig voor de jeugd te 
vinden. Oproep aan de 
gemeente om hier bij de 

 
Wethouder Vos 

Binnen de gemeente Steenbergen is in regels en wettelijke 
bepalingen niets geregeld over de samenstelling van het 
vermaak van een kermis. Er is overleg gevoerd met de 
exploitant van de kermis Kruisland en Nieuw-Vossemeer, 
Bij dit overleg is aanwezig geweest een afvaardiging van 
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vergunningverlening naar te 
kijken. 

de dorpsraad en wethouder Vos. Onderwerp van dit 
gesprek was onder andere het gebrek aan vermaak voor de 
jongeren, maar ook het gebrek aan vermaak voor ouderen. 
 

18. De Heen De volkstuinen staan 
regelmatig onderwater. Kan 
de volkstuinvereniging 
assistentie krijgen bij de 
gemeente? Kan er misschien 
een waterput komen zoals 
ook in Steenbergen 
aanwezig is? Ook mist de 
vereniging een 
afvalcontainer bij de tuintjes; 
kan deze teruggeplaatst 
worden? 

 
Weth. Zijlmans 

Bij ons is niet bekend dat de volkstuinen regelmatig onder 
water staan. Wanneer dit het geval is kan er altijd gezocht 
worden naar een oplossing en kan er assistentie verleend 
worden. 
Aangaande de vraag over een waterput kunnen wij 
mededelen dat hiervoor geen geld is gereserveerd. Als er 
een waterput aangelegd wordt zal dit doorberekend worden 
in de huur van een tuin zoals in Steenbergen. 
Aangaande de afvalcontainer. 
In het verleden is besloten dat de huurders zelf voor de 
afvoer van hun afval dienen te zorgen. 

19. De Heen De waterhuishouding is niet 
op orde in de 
schutbocht/Langeweg. Het 
grondwater staat heel hoog. 
Het verhaal gaat dat een 
medewerker van de 
gemeente verantwoordelijk 
is voor het uit en aanzetten 
van pompen. Klopt dit? 
Wordt er iets aan gedaan 
door de gemeente? Komt dit 
terug in het rioleringsplan? 

 
Weth. Zijlmans 

Er zijn geen pompen in De Heen aanwezig die de 
grondwaterstand regelen. 
 
Voor de afvoer van het rioolwater zijn wij afhankelijk van 
het pompgemaal van de Brabantse Delta gelegen aan de 
Dorpsweg hoek Heensedijk. 
Bij hevige regenval kan er water op straat komen in de 
Schutbocht/Langeweg, dit is namelijk het laagst gelegen 
gedeelte van De Heen. 
 
Bij aanpak van de Langeweg of Schutbocht kan worden 
overwogen een infiltratieriool aan te leggen om de 
grondwaterstand te verlagen en de aansluitingen van 
kolken loste koppelen en op  dit infiltratieriool aan te 
sluiten.. 
Hiervoor is nog nader onderzoek noodzakelijk. 
 

20. De bestrating van het trottoir 
tussen de kerk en De Stelle 
is slecht/ Het is al gemeld 
maar er is een minimale 
verbetering gekomen. Kan 
dit verholpen worden? 

 
Weth. Zijlmans 

 
We zullen hier opnieuw naar kijken en de situatie 
verbeteren. 
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21. Aan het Schutpad zijn 
nieuwe lantaarnpalen 
gekomen. Nu zijn de 
rozenstruiken dood (bij nr. 
24?). Wordt dit vervangen? 

 
Weth. Zijlmans 

 
Ja, deze worden vervangen, wordt met inboet 
(gemeentebreed0 meegnomen. 

22. Wat is de stand van zaken 
met betrekking tot de locatie 
Crossbaan voor de 
zendmast mobiele telefonie. 
Leefbaarheid De Heen is 
met deze locatie akkoord 
gegaan maar heeft 
vervolgens niets meer 
gehoord. 

 
Weth. Zijlmans 

Er is een particulier die een mast wil plaatsen op deze 
locatie. Er zijn twee providers geïnteresseerd om hun 
apparatuur aan te haken. Gesprekken zijn ingepland.  

23. De Heen Kan er een rotonde komen 
aan het begin van de 
Dorpsweg. Er is toegezegd 
dat er verkeerstellingen 
komen; wat is de stand van 
zaken daarvan? Zou er 
anders een andere 
voorziening kunnen komen 
die het veiliger kan maken? 
Kan er een andere route 
voor vrachtverkeer komen? 
Misschien dat een andere 
soort bestrating ook zou 
helpen. Wat zijn de 
mogelijkheden? 

 
Weth. Zijlmans 

Dit is een idee wat in het verleden al regelmatig ter  sprake 
is gebracht. Deze vraag is ook aan de orde geweest in 
voorbereiding van de uitgevoerde reconstructie met de 
provincie. Door de provincie worden regelmatig tellingen 
verricht van het verkeer op de N257.. De intensiteit, in 
relatie tot het in- en uitkomende verkeer naar en van de 
dorpsweg is niet zodanig hoog dat een rotonde 
noodzakelijk wordt geacht. Er is nu sprake van een veilige 
kruising. 
Ook een omleiding van vrachtverkeer is niet aan de orde  
omdat juist dit soort hoofdwegen voor dit type verkeer 
bedoeld en ingericht zijn. 

24. Kan er op de dorpsweg ook 
LED-verlichting komen? Na 
23.30 uur gaat de 
straatverlichting uit. Het is 
dan aardedonker. Klopt dit? 

 
Weth. Zijlmans 

De openbare verlichting bestaat al uit LED- verlichting. We 
zullen de schakeltijden aan laten passen zodat de 
verlichting langer aan blijft. 



 Vragen voor het college van B&W uit de kernbezoeken van de gemeenteraad 
 

8 

 
Betreffende 

kern 
vraag 

Portefeuille-
houder 

reactie van het college 

25. De bomen langs de 
Heensedijk en Dwarsdijk zijn 
gevaarlijk. Het voorstel is 
deze te kappen en herplant 
te plegen. 

 
Weth. Zijlmans 

De bomen langs de Heensedijk en Dwarsdijk zijn niet in 
eigendom van de gemeente. De gemeente ziet wel toe op 
de veiligheid van de weg en de invloed van de bomen 
hierop. De wens vanuit de gemeente is om de bomen 
gefaseerd te vervangen, echter ligt deze actie bij de 
eigenaar.  
 

26. Doordat de zwemtrapjes bij 
Beneden Sas z<ijn 
weggehaald is het er 
gevaarlijker geworden. 
Kunnen de trapjes 
teruggeplaatst worden? 

 
Weth. Lepolder 

Het betreffende gebied bij Benedensas is in eigendom en 
beheer bij Waterschap Brabantse Delta. Voor zover ons 
bekend is het waterschap geen voorstander van het 
zwemmen op deze locatie.  
 

27. Nu de basisschool dicht is, is 
er veel minder contact 
tussen de jongeren op De 
Heen. Kan er een 
ontmoetingsplek gemaakt 
worden? De jongerenwerker 
wordt niet gezien op De 
Heen. 

 
Weth. Van Geel 

Op dit moment wordt er gewerkt een een mobiele JOP. 
Jongeren van ’t Ravelijn zijn samen met de jongerenwerker 
de bus in orde aan het maken. Zodra deze klaar is zal de 
bus in alle kernen komen. 
 

28. De Heen Van wie is het gebouw van 
De Stelle? Wat is de huidige 
situatie? 

 
Weth. Zijlmans 

Het gebouw is van de stichting. Op dit moment wordt er 
onderzoek gedaan naar de boeken en staat een aspirant 
bestuur klaar om activiteiten voort te zetten. 

29. Dinteloord De invalswegen van het dorp 
moeten een vriendelijke 
uitstraling krijgen, 
bijvoorbeeld door het 
plaatsen van bloembakken 
of bloempiramides 

 
Weth. Zijlmans 

De entrees van de kernen worden de komende jaren 
opgepakt. De gemeente is aan het onderzoeken op welke 
wijze dit aangepakt gaat worden. Wanneer dit bekend is 
worden de dorpsraden en stadsraad betrokken bij de 
planvorming. Insteek is dat er naar een duurzame inrichting 
gekomen dient te worden voor de entrees. 
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30. In het coalitieoverleg 2014-
2018 werd vastgelegd dat er 
jaarlijks beeldvormend 
overleg zou zijn tussen het 
gemeentebestuur en de 
dorpsraden. Helaas heeft dat 
slechts een keer 
plaatsgevonden. 

burgemeester In de zomer van 2014 zijn er samen met alle dorpsraden 
nadere afspraken over gemaakt. Die behelzen dat het 
contact vanaf dat moment primair verloopt via de 
kernwethouder. Met hem of haar kan zo nodig worden 
gesproken over wens of noodzaak van een overleg met het  
voltallige college. De afspraken zijn destijds opgenomen in 
het verslag van de betreffende bijeenkomst. Dit alles staat 
los van een bijeenkomst die wordt georganiseerd sinds de 
komst van burgemeester Van den Belt. Hij faciliteert 
jaarlijks een bijeenkomst van voorzitters en secretarissen 
van de dorpsraden gericht op verbetering van het 
onderlinge netwerk en uitwisseling van ideeën en 
informatiedelen over activiteiten. Er zijn op geen enkel 
moment geluiden gehoord dat men ontevreden is over deze 
aanpak. 

31. Dinteloord heeft slechts één 
redelijk aantrekkelijk 
ommetje. Wandelen of 
fietsen van Dintelsas naar 
de Dintelse Gorzen over het 
onderhoudspad lang het 
Volkerak is een lang 
gekoesterde wens. Ga in 
overleg nmet de agrariërs 
die dit tegenhouden en zoek 
naar een oplossing 

 
Weth. Lepolder 
 

Het gesprek over een fietspad over het aangelegde 
onderhoudspad is door diverse instanties met de eigenaren 
gevoerd. Daaruit is gebleken dat, vanwege de te 
verwachten effecten, een aantal eigenaren geen 
toestemming geeft aan derden om over hun eigendom te 
fietsen. Op dit moment is een fietspad tussen Benedensas 
en Dintelsas geen optie. In overleg met betrokkenen 
onderzoeken we de mogelijkheid om een ander deel van 
het onderhoudspad (Benedensas – Heensedijk) wel als 
fietspad in te richten. Wellicht bieden de ervaringen op dat 
deel nieuwe (indien realiseerbaar) nieuwe 
aanknopingspunten om de gesprekken over het deel 
Benedensas – Dintelsas te heropenen.  
 

32. Een rondweg om Dinteloord 
om het landbouw- en 
vrachtverkeer uit de kern te 
weren 

 
Weth. Zijlmans 

In het verleden is hier uitgebreid onderzoek naar verricht. 
Na de uitgevoerde maatregelen in de afgelopen jaren 
(eenrichting Molendijk en de gewijzigde andere 
verkeersoriëntatie door A4) is er in hoofdzaak nog 
bestemmingsverkeer. Het nut en de noodzaak voor een 
rondweg is onvoldoende aanwezig. 

33. Dinteloord Post van de gemeente wordt 
niet in het buitengebied 
verspreid. Graag aandacht 
hiervoor 

 
Weth. Zijlmans 

Voor het versturen van post vanuit de gemeente maken we 
gebruik van de diensten van Post.nl en Businesspost. Zij 
bezorgen ook in het buitengebied. 
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34. Nieuw-
Vossemeer 

Er wordt aandacht gevraagd 
voor het hardlopen. Als 
oplossing voor de 
gevaarlijke en onverlichte 
paden zou een zogenaamde 
Finse Piste kunnen worden 
aangelegd. De dorpsraad 
heeft hier de medewerking 
van de gemeente nodig. 

 
Weth. Zijlmans 

Er is een nieuw sportbeleidsplan in ontwikkeling. Dit wordt 
in januari 2018 in de raad behandeld. De wens zal 
meegenomen worden, maar vooralsnog zijn er geen 
middelen in de begroting 2018 voorzien voor de aanleg van 
een Finse piste. 
 

35. Is het mogelijk het overleg 
met de burgemeester, dat 
jaarlijks plaatsvindt nu vanaf 
17.00 uur. In de avonduren 
wordt georganiseerd. Niet 
iedereen is overdag 
beschikbaar en dat geldt 
vooral voor vrijwilligers. 

 
Burgemeester 

De bedoelde bijeenkomst betreft een overleg tussen de 
voorzitters en secretarissen van de dorpsraden c.a. De 
burgemeester heeft toegezegd dit overleg te faciliteren en 
is als belangstellend bestuurder erbij aanwezig. Bij de 
bijeenkomst zijn, anders dan genoemde bestuursleden 
geen vrijwilligers betrokken. 
Bezien wordt of ook bij de andere dorpsraden de wens leeft 
om dit overleg vanaf 2018 in de avonduren te plannen 

36. Met de kernwethouder is niet 
veel overleg geweest 

Wethouder  
Van Geel 

Wij herkennen ons niet in de beeld. Ook blijkens 
opgevraagde informatie bij de dorpsraad blijkt dat de 
kernwethouder van Nieuw-Vossemeer nagenoeg elke 
vergadering van de dorpsraad bijwoont. 

37. Specifieke plekken in de 
kern zouden beter tot hun 
recht komen wanneer deze 
uitgelicht zouden worden 
door LED-verlichting. 
Medewerking wordt 
gevraagd voor stroom-
voorziening voor de 
kerstboom dit jaar op het 
eilandje in de Kreek. Ook 
wordt medewerkinggevraagd 
voor de stroomvoorziening 
bij het aanbrengen van 
nieuwe verlichting/inrichting 

 
Weth. Zijlmans 

We werken bij het vervangen van verlichting standaard al 
met LED-verlichting 
In de buurt van het eilandje zit geen stroomvoorziening, wel 
openbare verlichting maar daar mogen we niet van 
aftakken. 

38. Nieuw-
Vossemeer 

De regeling van € 10.000,- 
wordt als lastig gezien 
omdat de cofinanciering van 
1/3 versus 2/3 voor een 

 
Wethouder Van 
Geel 

Het college heeft naar aanleiding van de motie van de raad 
een subsidieregeling gemaakt. In deze regeling is de 
verdeling zoals in de motie stond, te weten 1/3 vs 2/3 
overgenomen omdat een subsidieregeling in de basis altijd 
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kleine kern lastig op te 
brengen is. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van steeds 
dezelfde sponsoren en dit 
gaat ook vaak in natura. Zijn 
er oplossingen voor te 
vinden? 

uitgaat van een eigen bijdrage.  
Het tussentijds aanpassen van de subsidieregeling om 
deze verdeling te wijzigen is mogelijk, maar wordt 
afgeraden. Twee dorpsraden waaronder Nieuw-Vossemeer 
hebben al aanspraak gemaakt het grootste gedeelte van de 
subsidie. (dorpsraad NV ruim €6000,- DTL het volledige 
bedrag van €10.000,-) Er zijn geen signalen van andere 
dorpsraden ontvangen dat de vanuit de motie overgenomen 
verdeling een onoverkomelijk knelpunt is.  

39. De dorpsraad heeft een idee 
om een kiosk (ook wel 
muziektent) te realiseren. 
Het zoeken naar fondsen 
daarvoor kost de dorpsraad 
erg veel tijd. Zou er bij de 
gemeente een coördinator 
aangesteld kunnen worden 
die de dorpsraden hierbij 
ondersteunt en bijvoorbeeld 
wegwijs maakt in de vele 
subsidieregelingen? 

 
Weth. Van Geel 
(kernwethouder) 

Momenteel is er geen centrale coördinator binnen de 
gemeente om de dorpsraden te ondersteunen bij dergelijke 
initiatieven. Er zijn echter al enige tijd plannen voor een 
dergelijke positie. In de kaderstellende notitie 
Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk, door de gemeenteraad 
behandeld en goedgekeurd op 4 september jl.,  is vanuit de 
afdeling beleid financiële ruimte gevraagd voor een 
kwartiermaker kerngericht werken, die in het voorjaar van 
2018 aangesteld dient te worden. Een van de hoofdtaken 
van deze kwartiermaker wordt om initiatieven uit de 
gemeenschap te faciliteren en deze in de juiste banen te 
leiden. Het zoeken naar subsidieregelingen en overige 
ondersteuning is hier een essentieel onderdeel van. De 
functie en taken van de kwartiermaker zullen verder worden 
uitgewerkt in het Plan van Aanpak voor de Kwaliteitsimpuls 
Welzijnswerk, welke op 25 januari 2018 aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op maandag 23 
oktober jl. is er een bijeenkomst met de dorps- en 
stadsraden geweest over het kerngericht werken en 
overheidsparticipatie, waarbij de raden op de hoogte zijn 
gesteld van deze plannen en hebben meegedacht over de 
invulling ervan. De dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft dan 
ook al kennis genomen van de toekomstige kwartiermaker 

40. Zou waterrecreatie aan het 
kanaal weer mogelijk zijn?  

 
Weth. Lepolder 

Voor zover ons bekend  is in verband met de veiligheid op 
en langs het kanaal recreatie aan het kanaal niet 
toegestaan. 

41. De route van de fluisterboot 
naar Vossemeer doortrekken 
lijkt een te ambitieus plan. 

 
Weth. Lepolder 

Als deze vraag gaat over het gebruik van gehuurde 
fluisterboten bij Benedensas/De Heen op het Volkerak en 
Schelde-Rijnkanaal dan moet worden verwezen naar de 
verhuurders. Wij kunnen ons voorstellen dat voor het 
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navigeren op deze wateren voldoende nautische ervaring 
en een geschikt vaartuig noodzakelijk zijn. 

42. Het Stellenbos is 
verpauperd. Zou het 
mogelijk zijn om hier een 
mountainbikeparcours te 
maken? Staatsbosbeheer 
heeft geen middelen maar 
wil wel meewerken. 

 
Weth Van Geel 

 
Die mogelijkheid kunnen we in 2018 onderzoeken. 
Kernwethouder zal contact opnemen met Staatsbosbeheer. 

43. In de buurt van Sunclass 
staat een informatiebord 
over het kanaal. Het kanaal 
is van daar uit echter niet 
meer te zien door de hoge 
bosschages. Kan dit 
verholpen worden? 

 
Weth. Zijlmans 
Weth. Lepolder 

De bosschages zijn in dit geval eigendom van 
Rijkswaterstaat Zeeland en vallen ook onder hun beheer 

44. Pinautomaat. De bewoners 
hebben nooit aangegeven 
zich onveilig te voelen 

 
Weth. Van Geel 

Wethouder is in gesprek met Rabo bank 

 


