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RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
'even bijpraten'

Steenbergen; 12 augustus 2019

Aan de Raad,

U bent van mij gewend dat ik u tijdens het zomerreces door middel van een raadsmededeling bij 
praat over de in die periode spelende kwesties en andere aan de orde zijnde onderwerpen. Dat doe 
ik uiteraard ook dit jaar weer.

De hitte versus de brandweer
In 2018 was het eerste onderwerp de warme en droge zomer en de maatregelen die toen vanuit de 
gemeente zijn genomen om kwetsbare groepen te beschermen. In het voorjaar van dit jaar 
realiseerden wij ons dat het niet onvoorstelbaar is dat steeds vaker erg warme zomers zouden gaan 
voor komen. Toen nog niet wetende dat in 2019 alle warmterecords zouden worden gebroken en 
het 40 graden Celsius of zelfs nog meer zou worden in ons land en in onze regio. Des temeer geldt 
dat ik verheugd ben met het besluit om - na gesprekken daarover met de 4 postcommandanten - 
de brandweerposten van Dinteloord en Steenbergen uit te rusten met een airco-unit die ervoor 
zorgt dat de temperatuur in de leslokalen binnen acceptabele grenzen blijft. Beide airco's zijn 
inmiddels geïnstalleerd.

Wat betreft de brandweer kan ik u nog melden dat de post Steenbergen sinds 4 juli de beschikking 
heeft over een nieuwe tankwagen. De chauffeurs zijn inmiddels in de basis opgeleid en zijn vanaf 4 
juli nu ervaring in de praktijk aan het opdoen met het werken met deze tankwagen. Bij de post 
Steenbergen is nu nog een oppervlaktereddingsteam ondergebracht. In overleg met alle 
betrokkenen is besloten dit team te verplaatsen naar de post Nieuw-Vossemeer. Zodra de 
brandweermensen van die post zijn opgeleid zal een en ander worden geëffectueerd.

De 50ste Kleine Tour
Niet alleen de extreme warmte was deze zomer onderwerp van menig gesprek, ook de 
jubileumeditie van onze Kleine Tour stond flink in de belangstelling. En terecht! Deze Tour is al járen 
één van de belangrijkste evenementen in onze gemeente waar veel jongens en meisjes enorm veel 
plezier aan beleven met hun trotse ouders en andere familieleden als toeschouwers langs de route 
en bij de behendigheidsproeven. Ouders die vaak zelf als kind al meededen aan de spektakel. 
Namens de raad en het college konden wethouder Prent en ik op zaterdag 3 augustus 3 fraaie 
banieren overdragen aan het bestuur van de Stichting Kleine Tour. Deze banieren zullen vanaf nu, 
elk jaar weer vanaf een paar weken voor, maar natuurlijk ook gedurende de Tour worden gehesen 
aan de masten op de Markt in Steenbergen.
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Helaas vond een zeer ongeduldige automobilist het zaterdagmiddag nodig om een van de 
verkeersregelaars bij de rotonde in de Zeelandweg Oost te mishandelen omdat hij er even niet door 
kon vanwege onze Kleine Tour. Een absoluut onacceptabel gedrag. Ik zal niet tolereren dat mensen 
op deze manier omgaan met vrijwilligers, maar ook niet met professioneel ingezette medewerkers 
van politie of gemeente. Het is ook daarom dat ik de betrokken vrijwilliger meteen nog die middag 
op het podium heb geroepen en hem laten weten hoezeer ik zijn inzet waardeer en hoezeer ik 
betreur wat hem is overkomen. Hij krege al eerste als herinnering aan de 50ste Kleine tour de 3D- 
sculptuur. 's Avonds, tijdens de traditionele bedankavond die het bestuur van de Kleine Tour 
aanbiedt aan alle vrijwilligers en ploegleiders, heb ik alle andere vrijwilligers namens het college en 
de gemeenteraad ter herinnering dit zelfde cadeau aangeboden. Zo'n kleine honderd mannen en 
vrouwen kregen de speciaal daartoe vervaardigde glazen sculptuur met daarin in 3D gegraveerd het 
jubileumlogo van de 50ste Kleine Tour. Dit werd zeer gewaardeerd, overigens net als de aangeboden 
banieren.

Demonstratie Save Movement
Jongstleden zaterdag heeft de organisatie Save Movement gemeend wederom een betoging te 
moeten houden in de directe omgeving van Slachterij Vugts aan de Drie Lindenkensweg. Dat deden 
ze daar ook al op 15 juni. Save Movement stelt zich ten doel aandacht te vragen voor de dieren in de 
industrie. Men wil dieren bijstaan tijdens de laatste momenten van hun leven en men wil proberen - 
daar waar mogelijk - hen nog enige liefde en aandacht te geven. Men meent dit te moeten doen 
door deze dieren letterlijk een gezicht en een stem te geven door foto's en video's te maken en deze 
te delen met het bredere publiek. Hun focus is primair gericht op slachthuizen.
Mij realiserende dat juist die dag en in dat tijdsbestek ook de Kleine Tour het betreffende deel van 
ons buitengebied zou doorkruisen, heb ik meermalen contact laten opnemen met deze organisatie 
en aangegeven dat zaterdag de 10e augustus geen geschikte dag zou zijn voor hun betoging. Zo zij 
daar niet vanaf wensten te stappen dan zou een aanwijzing worden uitgevaardigd wat betreft begin 
en eindtijd van de betoging. In plaats van de gewenste tijd van 10.00 tot 13.00 uur zou men dan 
kunnen betogen van 08:00 tot 10:00 uur. Dit bood namelijk ruimte om later die dag de Kleine Tour 
nog gewoon te kunnen laten passeren. Save Movement gaf echter bij monde van hun advocaat aan, 
te willen vasthouden aan de eerder aangekondigde dag en tijd. Dit vanwege de offerfeest van 11 tot 
en met 15 augustus als gevolg waarvan men aannam dat er meerdere dieren ter slacht zouden 
worden aangeboden. Men liet middels een brief van hun advocaat weten dat bij een bestuurlijke 
belemmering om op die dag en op dat tijdstip te betogen, men zich zou richten tot de 
voorzieningenrechter. Dit zou naar mijn mening tot grote persaandacht hebben geleid (hetgeen 
uiteraard ook hun doel was om met de betoging te bereiken). Zeker indien Save Movement in gelijk 
zou worden gesteld en de rechter zou uitspreken dat het grondwettelijke recht van vrijheid van 
meningsuiting en het recht op demonstratie en betoging zwaarder zou wegen dan een (relatief 
kleine) omleiding voor de Kleine Tour. Die persaandacht wilde ik zoveel mogelijk voorkomen, juist 
ook om alle aandacht toch vooral gericht te laten zijn op het slot van de 50ste editie van de tour. 
Daarom is in overleg met de voorzitter van de Kleine tour besloten de route die zaterdag aan te 
passen. Daarbij is ook, en feítelijk in de eerste plaats, afgewogen om voor de jonge rennertjes geen 
risico's te nemen dat zij geconfronteerd zouden worden met de betogers of eventuele derden die 
een ander geluid zouden willen laten horen. De betoging is uiteindelijk zonder noemenswaardige 
problemen verlopen, mede dankzij de inzet van extra politiepersoneel en bijstand van 
Rijkswaterstaat die het verkeer op de op- en afritten van de A4 tijdelijk heeft tegengehouden.
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De betoging van uiteindelijk 14 sympathisanten van Save Movement en slechts weinig mensen die 
een ander geluid wilde laten horen, is ordentelijk verlopen en er zijn geen noemenswaardige 
problemen ontstaan. Dat neemt niet weg dat ik het betreur dat wederom een gerespecteerd bedrijf 
in onze gemeente is geconfronteerd met deze manifestatie die zich weliswaar niet specifiek tegen 
hun bedrijfsvoering richtte maartoch een grote impact heeft op de directie die juist alles doet om 
het slachtproces respectvol te doen verlopen. Hier is ook daarom dat ik met de heer en mevrouw 
Vugts donderdag tevoren nog een openhartig gesprek heb gevoerd en hen heb geduid hoe ik ben 
gekomen tot de beslissing om de aangekondigde betoging doorgang te laten vinden.

Nieuwe eigenaar Markt 20/Oostdam 2
Zoals u allen weet is tot op heden geen vergunning verleend voor een doorstart van het voormalige 
café Studio 54, gevestigd op de begane grond van het pand Markt 20/Oostdam 2 in Steenbergen. 
Helaas heeft dit ertoe geleid dat de toenmalige eigenaar geen enkel onderhoud meer heeft 
gepleegd aan dit pand. Met als zichtbaar gevolg de deplorabele staat van de kozijnen. Recent is het 
pand verkocht. De nieuwe eigenaar heb ik meteen uitgenodigd voor een informeel gesprek. Ik wilde 
graag van hem weten welke plannen hij had met dit pand dat op een A+docatie ligt in de binnenstad 
van Steenbergen, bijna tegenover onze markante Gummaruskerk waar nu ook het VW-informatie- 
punt is gevestigd. Tijdens dit gesprek, waarbij hij ook een nieuwe huurder van het pand aan mij 
voorstelde, gaf de eigenaar aan in geen geval meer toe te zullen laten dat er nachthoreca zou 
worden geëxploiteerd. De huurder gaf inzicht in zijn plannen om er een lunchroom in het meer luxe 
segment te willen gaan realiseren. Dit met een fraai terras en een openstellingstijd tot ergens begin 
van de avond. Men gaf ook aan op zo kort mogelijke termijn te willen starten met de renovatie, in 
bijzonder de vervanging van de kozijnen. Ik heb meteen aangegeven zeer verheugd te zijn met deze 
plannen die zeker zullen bijdragen aan een opwaardering van onze mooie Markt voor de toeristisch 
recreatieve functie die we er graag gerealiseerd zouden zien. Een mooie aansluiting ook op het VW- 
informatiepunt er tegenover. De eigenaar en de huurder meldden mij dat het streven erop gericht is 
de lunchroom medio april 2020 te openen. Uiteraard heb ik hen gewezen op de formele procedures 
die gevolgd moeten worden op basis van de Drank- en horecawetgeving en de Wet BIBOB en die 
mogelijk enige tijd in beslag kunnen nemen.

Vernielingen en brandstichtingen in Steenbergen-zuid
Gelukkig zijn er de afgelopen weken geen vernielingen, brandstichtingen of sabotage van 
werkzaamheden meer geweest in Steenbergen-zuid. Maar helaas kon tot op heden de dader of 
daders van die delicten ook nog niet worden opgepakt. Daarom ook heb ik hiervoor nog altijd 
aandacht en is de situatie in Zuid vast onderwerp van mijn tweewekelijks overleg met de leiding van 
het politieteam. Daarnaast hebben we ook als gemeente meerdere maatregelen genomen. Een 
daarvan is de bijplaatsing van slimme lantaarnpalen die reageren op bewegingen in de omgeving. 
Donkere brandgangen achter de woningen worden zo minder aantrekkelijk voor duistere zaken.
Ook heb ik u al gemeld dat er camera's in deze wijk zouden worden opgehangen. Dit is inmiddels 
gebeurd en de camera's zijn actief. De beelden ervan worden niet 24/7 uitgelezen maar kunnen, 
zodra er zich een incident plaatsvindt worden uitgelezen en dienen als materiaal voor het 
opsporingsonderzoek.

Snelheidsovertredingen
Meerdere leden van uw raad hebben aandacht gevraagd voor de hoge snelheid waarmee soms 
word gereden over de doorgaande wegen in onze gemeente. Te denken valt aan de N259 en aan de 
N257, in bijzonder bij Heense Molen. Op maandag 29 juli jongstleden heeft de politie er tussen 
08:15 en 12; 15 uur er een radarcontrole uitgevoerd. Er passeerden 1658 motorvoertuigen. 180 
daarvan reden te hard en krijgen een proces-verbaal thuisgestuurd.
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De hoogst gemeten snelheid, was 73 kilometer per uur. De geldende maximum snelheid ter plaatse 
is 50 km/u. Gelet op het tijdstip en de dag van de meting acht de politie het aannemelijk dat het 
merendeel van de gepasseerde motorvoertuigen lokaal verkeer betreft. Toeristisch recreatief 
verkeer op die weg vindt veelal plaats op vrijdagen en in het weekend.

Jaarrapportage Bezwaarschriftencommissie
Eind juli bracht de bezwaarschriftencommissie haar Jaarverslag 2018 uit. Dit verslag is bij 
raadsmededeling van 23 juli naar uw doorgestuurd. Zoals het college daarin al aangaf is het 
verheugend te constateren dat het aantal bezwaarschriften ten opzichte van het voorgaande jaar is 
afgenomen. Kennelijk is de kwaliteit van de besluitvorming van zodanige aard dat deze in het 
algemeen niet leiden tot formele bezwaarschriften. Dat ook de min of meer informele gesprekken 
met belanghebbenden indien overwogen wordt een bepaald verzoek af te wijzen leiden tot een 
positief resultaat wat betreft het aantal bezwaarschriften, moge duidelijk zijn.

75 jaar bevrijding
In dit jaar waarin we over enkele weken starten met een uitgebreid programma rond de viering en 
herdenking van 75 jaar bevrijding van onze regio en onze gemeente kan en mag aandacht daarvoor 
ook in deze even bijpraten' raadsmededeling niet ontbreken.
Ik verwijs u graag naar het programmaboekje dat recent is verspreid. De leden van de Werkgroep 
75 jaar bevrijding en ik hopen dat u tijd kunt vrijmaken om meerdere herdenkingen, concerten, 
tentoonstellingen te bezoeken. Samen met Bergen op Zoom en Woensdrecht komt een en ander tot 
een hoogtepunt op 26 en 27 oktober met de toertocht van historische voertuigen, het défilé ervan 
op de Grote Markt in Bergen op Zoom en de Memorial Day of Canada op de Canadese 
Erebegraafplaats. Bijzondere aandacht vraag ik voor het programma van zaterdag de 2e november. 
Die dag is er van alles te doen in het centrum van Steenbergen en op de Welberg . Uw aanwezigheid 
bij de herdenkingsplechtigheid om 14:30 uur bij 'de Klok" aan de Canadezenweg en het aansluitende 
"Meet 8; Greet" festival wordt in hoge mate op prijs gesteld.

Tot slot
Naar ik hoop zult u nog enkele weken kunnen genieten van een welverdiend zomerreces. Voor 
degene onder u die nog een vakantie in het verschiet hebben geldt dat ik hen een genoeglijke tijd 
toe wens.

Meťvriendelijke groet, 
de burgemeester

elt, MBA.R.v. va
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