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Onderwerp
Opwaardering Stadspark Steenbergen

Steenbergen; 7 juli 2020

Aan de Raad,

In 2016 hebt u C 600.000,- gereserveerd voor groot onderhoud van het stadspark in Steenbergen. 
In 2017 is u om extra tijd gevraagd om te onderzoeken of binnen de opwaardering van het 
stadspark de combinatie van park, militair erfgoed en woningbouw realistisch was. U hebt 
daarmee ingestemd. Sindsdien hebt u nog geen concreet voorstel voor het groot onderhoud/de 
opwaardering van het stadspark ontvangen.

Dit betekent niet dat er niets is gebeurd. Een stedenbouwkundig bureau heeft de 
mogelijke combinatie van park, militair erfgoed en woningbouw onderzocht. Haar conclusie is dat 
dit mogelijk is. In verschillende varianten. Er is ook gesproken met partijen die betrokken zijn bij 
het park (omwonenden, historie, scholen, etc.) Beide 'ophaalronden' hebben niet geresulteerd in 
een concreet plan voor het opwaarderen van het huidige stadspark.

Daarom is in de afgelopen maanden intern geïnventariseerd welke maatschappelijke opgaven 
een plek kunnen krijgen in het stadspark. Op basis van deze inventarisatie zijn 6 
onderscheidende scenario's opgesteld:
» Onderhoud binnen bestaand budget (C600.000,-)
» Groot onderhoud
» Historisch: (gedeeltelijk) herstel van het oude Ravelijn
» Natuur: het park als thematuin
* Ontspanning: het park als ontspannings-, ontmoetings- en activiteitenplek
» Duurzaamheid: het park als inspiratieplek voor duurzaamheidsmaatregelen door 
ondernemers en inwoners

Deze scenario's worden vanaf het begin van de zomervakantie in beperkte vorm aan het publiek 
gepresenteerd. Uit die raadpleging moet duidelijk worden welke voorziening(en) in het stadspark 
gewenst zijn en welk scenario hen het meeste aanspreekt. Het college laat de uitkomst van deze 
raadpleging meewegen in haar voorstel tot uitwerking van de scenario's ter opwaardering van 
het stadspark aan u.

Volgens de huidige planning kunt u een voorstel voor de opwaardering van het park in Q4 2020 
tegemoet zien.
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Wij vertrouwen erop u door middel van deze raadsmededeling voldoende te hebben 
geïnformeerd over het proces om tot een voorstel voor de opwaardering van het stadspark te 
komen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, Dp/burgemoéster,
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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma arbeidsmigratie

Steenbergen; 7 juli 2020

Aan de Raad,

In september 2018 is gestart met een integraal traject om te komen tot nieuw beleid 
Arbeidsmigratie. Na een beeldvormende vergadering in april 2019 is in september 2019 de nota van 
uitgangspunten in uw raad oordelend besproken. Dit heeft in januari 2020 geleid tot het in uw raad 
vaststellen van de beleidsnota arbeidsmigratie. In het verlengde hiervan bieden wij u hierbij het 
uitvoeringsprogramma arbeidsmigratie ter kennisgeving aan.

LI heeft aangegeven ieder halfjaar te willen worden geïnformeerd over de stand van zaken van 
uitvoering van het beleid.

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen met betrokkenheid van een groot aantal 
vakdisciplines. De Ínhoud van het uitvoeringsprogramma is het resultaat daarvan.

De afgelopen maanden hebben bijsturing gevraagd. We hebben ons ingezet om de gevolgen van het 
coronavirus voor arbeidsmigranten en de sectoren waarin arbeidsmigranten werkzaam zijn, onder 
andere als het gaat om hun veiligheid en gezondheid te beperken. De coronacrisis heeft dan ook 
geleid tot enige vertraging in de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma. Zo hebben wij 
ondernemers een halfjaar extra gegeven om met plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten te 
komen.

Via deze weg bieden wij u het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan.

Hoogachtend, z""

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

De burgemeester,


