
Aan alle raadsleden 

 
Gezien de situatie willen wij : 
Fam. v Wesel en Fam. de Meijer graag spreektijd aanvragen voor a.s. woensdag tijdens de 
oordeelvormende vergadering. 

 

 
Wij als bewoners van Zeelandweg oost 12 en 14 zijn overrompeld, verontwaardigd en boos. 
Na ons 2 jaar in de wacht te hebben gezet, komt nu het besluit tot verkoop van de grond 
achter onze huizen aan de initatiefnemers en moet er binnen amper 3 werkdagen op 
gereageerd worden . 
Dit is belachelijk kort, gezien ook de tijd die wij eerst hebben zitten wachten, is het echt voor 
de zoveelste keer dat Steenbergen laat zien hoe zij met hun inwoners omgaat! 
Communicatie en respect naar de burgers is rampzalig . 
Wéér weten wij van niks en zitten wij met honderden vragen die we eigenlijk moeten weten 
om woensdag aduqaat te kunnen reageren in de oordeelvormende vergadering. 
Daar krijgen we dus nu helemaal geen kans voor, temeer dat we net te horen hebben 
gekregen dat Dhr Knop pas 13 Februari tijd heeft !  
Belachelijk dat dan zo'n besluit op zo'n korte termijn is genomen, of is dit met voor bedachte 
raden zodat we inderdaad geen enkele kans of mogelijkheid hebben om ons zelf erin te 
verdiepen ? Daar lijkt het nu wel heel erg op. 
Gezien dat we eerst 2 jaar zitten wachten, zou je denken dat een week meer of minder ook 
niet meer uit maakt toch ? 
Van waar dan deze actie als het niet zo bedoeld is, dat vragen wij aan u ? 
Geen idee wat er nu precies gaat gebeuren, hoe moeten wij daar dan op reageren ? 
Het lijkt erop dat de gemeente gewoon blij is dat ze van de grond af is en verder moeten wij 
het maar uitzoeken, want bij jullie hoeven we dan niet meer aan te kloppen. 
Het wordt dan allemaal geregeld met de iniatatiefnemers. 
Dus eigenlijk voor de gemeente een ver van mijn bed show ! 
Maar wij als burgers van de gemeente Steenbergen zitten er middenin. 
En zoals het er nu uitziet laten jullie ons gewoon stikken ! 
Democratie is hier in Steenbergen altijd al ver te zoeken, maar dit overtreft het weer. 
Keer op keer. 
Voor de zoveelste keer zeggen wij : Zo ga je niet met mensen om ! 
 
Louis en Angèle v Wesel 
Von en Marian de Meijer 
 


