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Aan de raad.

Hierbij bieden wij u de Toekomstvisie Steenbergen 2040 ter vaststelling aan.

De Toekomstvisie Steenbergen 2040, onder de titel 'Gemeente Steenbergen geeft smaak aan 
morgen' is tot stand gekomen in een intensief traject met onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. In totaal leverden ongeveer 900 mensen uit de samenleving hieraan 
hun bijdrage.

Met de vaststelling in de raad ontvangt de toekomstvisie formele status en erkenning. We gaan aan 
de slag om de toekomstvisie en de daarin geformuleerde vier ambities in onze agenda, ambities en 
beleid te betrekken.

Op verschillende momenten is gebruik gemaakt van het materiaal dat door studenten van de 
Wageningen University in het kader van hun studie voor de gemeente Steenbergen hebben 
ontwikkeld. Verschillende elementen daaruit kwamen terug in de vier scenario's, en komen terug in 
de uiteindelijke visie zelf, omdat onze inwoners of ondernemers hierover enthousiast bleken te zijn.

Met het vaststellen van de Toekomstvisie 2040 zet de gemeente Steenbergen een duidelijke stip op 
de horizon. Voor de komende 20 jaar is onze richting bepaald: alle opgaven, projecten en activiteiten 
dragen immers bij aan het beeld dat onze inwoners en ondernemers hebben voor de toekomt. In de 
communicatiestrategie maken we steeds de verbinding tussen het toekomstbeeld en wat de 
gemeente er nu al elke dag aan doet om dat beeld werkelijkheid te laten worden. De toekomstvisie 
geeft een richting aan waarin wij als gemeente en gemeenschap bewegen.

Communicatie over de toekomstvisie verdelen we in twee fasen;

Fase 1: rondom vaststelling visie.
In deze fase communiceren we over de visie als zodanig en hoe deze tot stand gekomen is, namelijk 
in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers. Belangrijk is dat de mensen die een bijdrage 
hebben geleverd aan de visie hiervoor waardering krijgen en dat de gemeente laat zien dat hun 
bijdrage (deels) is meegenomen in de uiteindelijke visie. Dit benoemen we in onze berichtgeving 
over de visie en het is herkenbaar terug te vinden in de communicatie-uitingen.
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We zorgen voor verschillende, toegankelijke middelen voor de verschillende doelgroepen die 
inspireren en motiveren om ook zelf nu al met de toekomst aan de slag te gaan.

Fase 2: de toekomst begint vandaag
Het heeft geen zin om te blijven communiceren over de visie als iets abstracts van over 20 jaar. 
Bovendien kan bij inwoners het beeld ontstaan dat we bezig zijn met de toekomst, terwijl we de 
problemen die zij nu ervaren laten liggen. We willen laten zien dat we nu al, elke dag, werken aan de 
toekomst door de problemen van nu op te lossen. Communicatie over de visie wordt dan ook 
onderdeel van de communicatie over de zaken (opgaven, projecten) die we al doen. Door te zorgen 
voor een relevante koppeling tussen de onderwerpen waar we als gemeente vandaag aan werken 
en de toekomst, laten we zien dat de toekomst nu begint. Naast de inspanningen van de gemeente 
om de toekomstvisie te realiseren, willen we ook inwoners en ondernemers inspireren om zelf aan 
de slag te gaan.

De komende járen zullen de vier ambities van de toekomstvisie onze opgaven, te ontwikkelen visies 
en beleid verder gaan bepalen. De komende maanden werken wij daartoe aan een Agenda 2020 - 
2040. Dóórontwikkeling van de opgaven en de organisatieontwikkeling maken deel uit van deze 
agenda. De Toekomstvisie en Agenda 2020 - 2040 is mede bepalend voor het nieuw financieel 
meerjarenperspectief in de Perspectiefnota 2021 en de op te stellen Investeringsagenda.
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