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Geachte heer M. Lambers,

De fractie van de Volkspartij heeft 5 maart 2019 art. 40 vragen gesteld over het 
promotiebord Rondweg Oost in Steenbergen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Is er een bijzondere reden waarom het bord in tegenstelling tot borden in de 
omliggende gemeenten niet up to date wordt gehouden en de frisse en 
wervende uitstraling meer heeft die onze gemeente wil uitstralen?

Bij het College is er geen bijzondere reden bekend, waarom dit bord niet up to date 
gehouden is. Dit terwijl er meerdere borden van REWIN binnen onze gemeente zijn, zoals 

bijvoorbeeld op de zichtlocaties langs de A4 bij Reinierpark en AFC Nieuw Prinsenland. Deze 

borden staan er wel representatief bij.

2. Is het college het met de Volkspartij eens dat dit versleten bord eerder een 
tegengesteld effect op levert dan de economie bevordert?

Het College is het met de Volkspartij eens dat een versleten bord geen goed visitekaartje is 
voor Steenbergen. Afgelopen jaar heeft het College meerdere signalen ontvangen en bij 
REWIN onder de aandacht gebracht. Daarbij moet wei opgemerkt worden, dat de 
bebording slechts één onderdeel is van de communicatiemiddelen van REWIN om partijen 
te interesseren voor Steenbergen.

3. Is het college bereid in overleg te treden met het REWIN en hen te verzoeken 
een bord te plaatsen dat bijdraagt aan de ambitie van de gemeente 
Steenbergen om nieuwe economische dragers te interesseren voor onze 
gemeente?
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Het College is zeker bereid om nogmaals met REWIN hierover in gesprek te gaan. Ter 
aanvulling heeft het College naar aanleiding van vragen van de WD fractie van 5 
september 2018 ook al intensief contact gehad met REWIN. Het voornemen van REWIN was 
toen om het bord helemaal weg te halen. Dit bleek moeilijk uitvoerbaar vanwege het nieuw 

aangelegde fietspad. Het bord zit in een zware fundering. Om deze eruit te halen was een 

zware kraan nodig. Om het fietspad niet te beschadigen, moesten daarvoor hoge kosten 

gemaakt worden. Hierdoor heeft REWIN van deze operatie afgezien en is naar alternatieven 
gaan zoeken.

4. Binnen welke termijn kan een nieuw en uitdagend bord door de gemeente 
Steenbergen en/ of het REWIN zijn geplaatst?

Eind 2018 is REWIN gestart met een inventarisatie van de status van alle borden in West- 
Brabant, waarin ook dit specifieke bord in Steenbergen is meegenomen. Daarbij is gekeken 
welke borden er een update konden gebruiken. Vervolgens is de opdracht verstrekt om de 
borden op te frissen. Deze operatie zal de komende maanden uitgerold gaan worden.

REWIN heeft ons laten weten dat dit specifieke bord opgefrist zal worden. Op onderstaande 
afbeelding staat een impressie van het nieuwe bord, maar dan met uiteraard Steenbergen 
erop in plaats van Roosendaal. Daarnaast heeft REWIN ons toegezegd de aannemer te 
verzoeken het herstel van dit bord naar voren te halen. Afhankelijk van het weer en 

planning van de aannemer is de verwachting dat het bord binnen een maand vervangen 
zal worden. Het College zal het vervolg van dit proces nauw volgen en hierbver met REWIN 
contact houden.
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