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Voor u ligt de visie van inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties. De komende jaren willen zij gaan 
voor vier ambities:

•  Kern gezond. Vijf dorpen en een stad met een hart.
•    Goede start. Goede start in het onderwijs, op de woning-

markt en voor ondernemende inwoners.
•   Groen kapitaal. ‘Gemaakt in de gemeente Steenbergen’ 

is hét keurmerk voor landbouwinnovaties en innovaties in 
de biobased economy.

•   Buiten gewoon genieten. Nieuwe natuur en prachtig 
landschap maken de gemeente Steenbergen tot een top-
bestemming.

Deze vier ambities staan niet los van elkaar maar versterken 
elkaar. Samen vormen zij een samenhangende visie op de 
toekomst van de gemeente Steenbergen. Deze visie geeft 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de 
gemeente richting. De komende jaren maken we samen de 
toekomstvisie waar. Deze ambities zijn dan ook een uitnodi-
ging aan iedereen in de gemeente om samen smaak te ge-
ven aan morgen.

De gemeente Steenbergen  
geeft smaak aan morgen

Kern gezond

Groen kapitaal

Goede start

Buiten gewoon genieten
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Kern gezond: Hoe leven we in de toekomst samen?
De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg 
en Steenbergen in 2040. Vijf dorpen en een stad, elk met een 
sterke eigen cultuur, identiteit en een eigen verhaal. Inwo-
ners kiezen voor gezonde kernen, klaar voor de toekomst. 
Kerngezond betekent dat  in elke kern een kloppend hart is, 
een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. De kernen maken 
hun eigen plannen, en krijgen daarvoor de ruimte. Inwoners 
werken samen in verenigingen en coöperaties, en hebben 
een online platform.
De kernen zijn onderling goed verbonden. Nieuwe ideeën 
worden uitgewisseld: wat wordt bedacht en uitgevoerd in 
Nieuw-Vossemeer, kan misschien ook de gemeenschap ver-
sterken in Kruisland. En de kernen zijn onderling goed ver-
bonden met veilige fietspaden en wegen, en met frequent 
en betaalbaar openbaar vervoer.

Goede start: Hoe bieden we in 2040 iedereen een goede 
start?
Een goede start betekent dat kinderen in de gemeente 
Steenbergen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen op 
alle niveaus. In het onderwijs leggen we de verbinding met 
groen kapitaal: je leert binnen de gemeente alles over de 
landbouw van de toekomst, en de ‘biobased economy’.
Een goede start betekent ook dat starters in de gemeente 
een huis kunnen vinden dat bij hen past. Betaalbaar, duur-
zaam en klaar voor de toekomst. Inwoners vinden door-
stroom belangrijk, zodat jong en oud een passende woning 

vinden. Innovatieve nieuwbouw graag, maar wel bij de be-
staande kernen zodat het weidse landschap behouden blijft.
Voor de één een mooi huis met een tuin, voor de ander een 
appartement en voor de liefhebber een drijvend tiny house. 
In 2040 kan het allemaal. Ook willen ondernemende inwo-
ners en ondernemers uit de gemeente de ruimte om hun 
nieuwe ideeën uit te proberen en verder te brengen. Dit 
werkt als een magneet: je komt naar de gemeente Steenber-
gen omdat je weet dat hier eerst naar kansen wordt geke-
ken, en dat je geholpen wordt bij eventuele obstakels.

Groen kapitaal: Hoe ziet onze economie eruit?
In de gemeente Steenbergen draait het in 2040 om groen 
kapitaal. Innovaties in de landbouw? Gemaakt in de ge-
meente Steenbergen. De nieuwste ‘biobased’ producten 
– bijvoorbeeld een eettafel van suikerbietresten? Gemaakt 
in de gemeente Steenbergen. De nieuwste kennis over zilte 
landbouw en andere innovaties die er voor zorgen dat de 
landbouw wereldwijd bestand is tegen klimaatverandering? 
Gemaakt in de gemeente Steenbergen.
Groen kapitaal is van oudsher belangrijk voor de lokale eco-
nomie, en de kansen liggen hier voor het oprapen. De toe-
komst van groen kapitaal maken onze ondernemers, en zij 
zoeken steeds meer de verbinding met inwoners. Onderne-
mers gaan samen met kennisinstellingen, scholieren en stu-
denten aan de slag met bijvoorbeeld zilte landbouw. Groen 
kapitaal betekent vol inzetten op innovatie. Dat vraagt om 
een plek waar verschillende bedrijven en kennisinstellingen 
samen aan innovatie  werken; een innovatiecampus in de 
gemeente Steenbergen. Daar komen kennis, ideeën en ac-
ties samen. De verhalen van ons voedsel worden daar en 
overal binnen de gemeente verteld.

Welkom in 2040!
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Buiten gewoon genieten: Hoe ziet het landschap eruit in 
2040?
In de prachtige omgeving kun je als inwoner en als bezoe-
ker buiten gewoon genieten. Toerisme in eigen land wordt 
steeds populairder, en de Brabantse Wal staat in 2040 in de 
top 3 van best beoordeelde bestemmingen. Het weidse land-
schap is veel toegankelijker: spelen, dwalen, fietsen, wande-
len en zwemmen in de natuur is op veel plekken mogelijk. 
Natuurontwikkeling gebruiken we om de gevolgen van kli-
maatverandering op te vangen. De komende decennia krijgt 
Nederland immers steeds meer te maken met de gevolgen 
van klimaatverandering: meer perioden van te veel of juist te 
weinig water, en langzaam wordt de bodem zouter.
De natuur is in alle seizoenen prachtig, maar trekt vooral in 
de zomer veel toeristen en dagjesmensen van buiten. Dit wil-
len inwoners en ondernemers veel meer verbinden met de 
vele evenementen en activiteiten die in de dorpen en stad 
plaatsvinden. De vestingstad Steenbergen staat mede dank-
zij de Stads Herauten op de kaart. Een bezoek aan de Bra-
bantse Wal is niet compleet zonder het bezoeken van deze 
vestingstad. Met de Gummaruskerk, Fort Henricus en de 
bruisende haven, is de stad Steenbergen een aantrekkelijke 
plek voor inwoners en bezoekers.
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Onze geschiedenis

Om te weten waar je naartoe wilt, zul je eerst moeten 
weten waar je vandaan komt.
De rijke geschiedenis van Steenbergen gaat - officieel – terug 
naar het jaar 1272, toen de heer van Breda ons middels een 
zogeheten oude keur stadsrechten schonk. Je vindt dit jaar-
tal terug in het gebeeldhouwde stadswapen, in de gevel van 
het voormalige stadhuis aan de Kaaistraat. Meest in het oog 
springend zijn de twee meerminnen, die we graag in ere hou-
den omwille van de vloek die ze – volgens de legende – ooit 
over ons uitspraken. Ook verwijzen zij naar onze relatie met 
het water, die voor “Steenbergen aan Zee” door de eeuwen 
heen bepalend geweest. Het zoute water reikte lang geleden 
tot de plaats waar nu de majestueuze Gummaruskerk staat.
In 2022 gaan we, zoals je misschien al wel uitgerekend hebt, 
het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen vieren. In aan-
loop daar naartoe, is onder de noemer “Expeditie Nassau” 
het vestingverleden weer nieuw leven in geblazen. Ook is de 
ster van Fort Henricus herrezen. Dankzij dit fort bleef Steen-
bergen na 1628 gevrijwaard van vijandelijke overnames. Het 
werd gebouwd op last van de toenmalige Prins Maurits, wat 
onze eeuwenoude band met het Huis van Oranje verklaart. 
Sterker nog, Koning Willem-Alexander is nog altijd Heer van 
Steenbergen.
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Nieuw-Vossemeer
Hetzelfde gold voor Nieuw-Vossemeer, dat nu officieel iets 
meer dan 450 jaar bestaat, maar de helft van die tijd tot 
Zeeland behoorde. Nieuw-Vossemeer is het thuisland van 
Merijntje Gijzen, het beroemde geesteskind van de in het 
dorp geboren en opgegroeide schrijver A.M. de Jong. De Wa-
tersnoodramp van 1953 trof Nieuw-Vossemeer zwaar; vijftig 
inwoners – jong en oud – lieten het leven.

Kruisland
Tot 1962 heette onze gemeente trouwens Steenbergen en 
Kruisland, waaruit blijkt dat de geschiedenis van deze plaatsen 
al langer teruggaat in de tijd. Kruisland ontstond bij de droog-
legging van de polders daar, wat gebeurde op initiatief van 
Engelbrecht II van Nassau, waardoor het oorspronkelijk even 
Engelsdorp werd genoemd. Beeldbepalend zijn de pomp op de 
Markt én het monumentale kerkje, waarin ambachts- en ge-
reedschappenmuseum De Holle Roffel is gevestigd.

Welberg
In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is “de Welberg” 
géén wijk van Steenbergen, maar echt een dorp waarvan de 
naam al in 1359 voor het eerst opduikt. Vooral begin novem-
ber 1944 werd er geschiedenis geschreven, in de Slag om de 
Schelde. De vele burgerslachtoffers die daarbij te betreuren 
vielen herdenken we jaarlijks met het luiden van “de Klok”, het 
bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg. Wonen doe je 
trouwens óp en niet ín “de Raldal”, zoals het evenementrijke 
dorp in de volksmond bekendstaat.

Steenbergen
Steenbergen bloeide in de 14de en 15de eeuw op dankzij 
de zout- en turfwinning, waardoor het ooit een belangrijke 
handelsplaats was, met ‘zakenpartners’ als Antwerpen, Gent 
en Middelburg. Na een periode van verval raakten we in de 
17de en 18de eeuw weer in tel, ditmaal als vesting- en gar-
nizoensstad. Cruciaal voor onze ontwikkeling was later de 
vestiging van suikerfabrieken, eerst in Steenbergen en later 
in Dinteloord, waar Royal Cosun en Suiker Unie zich van-
daag de dag als dé smaakmakers van morgen manifesteren. 
Voortbordurend op de oorsprong van Steenbergen als agra-
rische gemeente.

Dinteloord
Dinteloord (en Prinsenland) dateert formeel van 1605 en kent 
een eigen cultuur, met meerdere geloofsgemeenschappen, 
die meer verwant is aan de Zuid-Hollandse eilanden, wat he-
lemaal klopt met de ontstaansgeschiedenis. Ook Dinteloord 
is van oudsher nauw verbonden met ons koningshuis en dat 
valt met name bij de viering van Koningsdag goed te mer-
ken. Niet te missen is bovendien de ruim 300 jaar geleden 
gestichte hervormde kerk, destijds mogelijk gemaakt door 
niemand minder dan koning-stadhouder Willem III. Evenals 
een groot deel van de dorpskern, raakte dit gebouwd zwaar 
beschadigd bij het bombardement dat de Dinteloordse sa-
menleving bij de bevrijding zo pijnlijk ontwrichtte. Tot de her-
indeling met Steenbergen in 1997 was Dinteloord en Prin-
senland een zelfstandige gemeente.
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De Heen
Onze kleinste kern is De Heen, gelegen op het meest westelijke 
puntje van Noord-Brabant en gesticht in 1614. Voorzieningen 
zoals een eigen school, winkel, kerk en voetbalclub zijn de af-
gelopen jaren verdwenen. Waar dit de leefbaarheid onder druk 
zet, groeit de toeristische aantrekkingskracht van dit dorp, niet 
in de laatste plaats dankzij het historische sluizencomplex Be-
nedensas en initiatiefrijke recreatieondernemers uit de eigen 
gemeenschap.

Trots op onze gemeente
Zes kernen met ieder hun eigen verhaal en een sterke eigen 
identiteit, maar ook vol overeenkomsten. Zoals een mentaliteit 
van hard werken, nuchterheid, een rijk verenigingsleven en 
veel vrijwilligersinzet. Met meer dan genoeg moois – van be-
zienswaardigheden tot activiteiten – om trots(er) op te zijn en 
uit te dragen naar de toekomst. Zeker wanneer we in 2022 niet 
alleen 750 jaar Steenbergen, maar óók 25 jaar gemeente Steen-
bergen in z’n huidige vorm gaan vieren!
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Kern gezond in 2040
Onze dorpen en onze stad hebben een kloppend hart. Dat bete-
kent dat inwoners plekken hebben waar ze elkaar kunnen ont-
moeten, en voorzieningen die passen bij de omvang. De hechte 
dorpen en de stad Steenbergen zijn onderling goed verbonden. 
Inwoners nemen initiatief en weten zelf het beste wat hun ge-
meenschap nodig heef. Dat is de basis voor gezonde kernen.

Ambitie 1: 
Kern gezond

Kern gezond

De kracht in 2019
Hechte gemeenschappen zijn dé kracht van onze vijf dorpen 
en stad. Je kijkt naar elkaar om, en hebt wat voor een ander 
over. Die instelling zorgt ervoor dat sportclubs en andere 
verenigingen goed draaien, en daarnaast zorgt het ook voor 
een sterke eigen identiteit. De vele evenementen en initiatie-
ven van inwoners zijn daarvan het bewijs.

Naar de toekomst
Tot 2040 zal de bevolking van de gemeente Steenbergen ver-
der vergrijzen. Het aantal ouderen in de kernen neemt toe 
en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee op het 
gebied van zorg, mobiliteit en voorzieningen. Maar niet al-
leen het aantal ouderen in de gemeente Steenbergen neemt 
toe, bevolkingsprognoses voorspellen een algehele bevol-
kingsgroei van 10 procent tot 2050. Dat vraagt om aantrek-
kelijk wonen en leven voor jongere en oudere generaties.
Het aantal eenpersoonshuishoudens zal in de toekomst toe-
nemen, zowel onder ouderen als jongeren. Eenzaamheid is 
landelijk een grote uitdaging. En zeker wanneer meer men-
sen alleen leven zal de behoefte aan ontmoeting in de dor-
pen en stad groeien. Gezond leven heeft landelijk en lokaal 
prioriteit. Er wordt een stijging verwacht van het aantal in-
woners met diabetes en obesitas en één of meer chronische 
aandoeningen.
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Kernen met een hart
De inwoners zetten zich – samen met ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en de gemeente – in voor een klop-
pend hart. De hechte gemeenschappen in de kernen slaan 
de handen ineen om eenzaamheid te bestrijden; in elke kern 
organiseren bewoners activiteiten waarbij men elkaar kan 
ontmoeten. Mensen kijken naar elkaar om, en dat zorgt er 
ook voor dat de kernen veilig zijn. Voor veiligheid wordt ook 
technologie ingezet, die controle en handhaving makkelijker 
maakt.

In al onze dorpen en in onze stad zijn voorzieningen die pas-
sen bij de omvang. Ontmoetingsplekken zijn in de steeds 
digitalere samenleving van 2040 nog belangrijker. Inwoners 
denken mee over een gemeenschapshuis dat past bij de tijd 
en waar inwoners mee kunnen doen aan verschillende acti-
viteiten. Een plek waar je kunt sporten en bewegen, waar je 
je creativiteit kunt ontdekken en waar je elkaar kunt ontmoe-
ten. Ook buiten de muren van een gemeenschapshuis zijn 
er ontmoetingsplekken. In 2040 is de buitenruimte van alle 
kernen ook hier op ingericht. Er zijn sport- en speelpleinen, 
waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen vinden. Die 
worden ontworpen en aangepast samen met inwoners.

“Ik ben zelf alleenstaand, maar ik ben nooit eenzaam. Niet voor ie-
dereen is dat even makkelijk. We moeten ook wel willen weten wat 
er achter de voordeur gebeurt. Het mag in ons dorp nooit zo zijn dat 
iemand de deur niet uitkomt, en dat de buren dat niet eens weten.” 
– Inwoner tijdens een Toekomstcafé

Kernen aan zet
‘Ik ben iemand in de gemeente Steenbergen en ik kan hier 
gewoon zijn wie ik ben...’ Inwoners vertellen hun verhalen en 
zijn trots op hun gemeente. In 2040 is er een podium voor 
alle inwoners met goede ideeën. Inwoners bepalen als ge-
meenschap zelf de agenda van hun eigen dorp of stad. Zij 
werken anders samen met de gemeente: als partner. Samen 
plannen maken, investeren én uitvoeren. In de toekomst 
werken inwoners onderling ook anders samen. Via een lo-
kaal online platform en social media delen inwoners snel 
informatie en wisselen zij ideeën en verhalen uit. Inwoners 
motiveren elkaar om mee te doen, iedereen kan meepraten 
en meedoen.

In 2040 wordt de stem van jongeren goed gehoord. Scholen, 
(sport)verenigingen en actieve jongeren dagen jongeren uit 
om – vaak digitaal – hun vragen te stellen, ideeën te geven en 
thema’s op de agenda te krijgen.

Goed verbonden
De stad Steenbergen en de dorpen zijn goed bereikbaar. 
Alle inwoners vinden veilig en betaalbaar hun weg door de 
gemeente. Tussen de kernen zijn er veilige fietspaden. Ook 
de weg is een stuk veiliger: met simpele technologie, zoals 
sensoren of drones, meten we waar onveilige situaties zijn, 
en lossen we deze zo snel mogelijk op. Openbaar vervoer is 
in 2040 heel anders dan in 2019.

“Liever één ding echt goed, dan alle dingen een beetje. In het dorp 
zouden we elk jaar wel willen stemmen op het beste idee, en dat dan 
samen met de gemeente uitvoeren.” – Inwoner tijdens de tour langs 
de kernen
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Comfortabel, kleinschalig en op ieder gewenst moment van 
de dag kunnen inwoners openbaar vervoer digitaal bestel-
len. Zo kunnen ook mensen die geen auto hebben – nog niet 
of niet meer – snel reizen tussen de dorpen en naar steden 
in de omgeving. Deze nieuwe vormen van openbaar vervoer 
zorgen er voor dat meer mensen de auto laten staan, en ge-
bruik maken van het gedeelde vervoer.

Gewoon gezond
Een gezonde levensstijl is belangrijk in de gemeente Steen-
bergen. De natuur is nooit ver weg en de groene woonwijken 
en omgeving nodigen uit tot veel bewegen en het laten staan 
van de auto. Sporten kan dichtbij huis, maar sportvoorzie-
ningen verspreid door de gemeente zijn ook goed bereik-
baar. Hulp is er altijd voor mensen die dat nodig hebben. 
Welzijn wordt zoveel mogelijk in de kernen en samen met 
inwoners georganiseerd. Meer gespecialiseerde zorg is goed 
bereikbaar in de polikliniek in Steenbergen, en sinds 2025 in 
het regionale ziekenhuis in Roosendaal. In de gemeente kun 
je gezond oud worden. Het aantal inwoners dat te maken 
heeft met welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes type 
2, is in 2040 sterk gedaald door de preventieve aanpak. Maar 
ook aan inwoners met complexere problematiek wordt ge-
dacht. Zij die tussen wal en schip dreigen te vallen worden 
vroegtijdig gesignaleerd en geholpen.
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•   Inwoners gaan aan de slag om zich zo te organiseren dat 
de stem van zoveel mogelijk inwoners wordt gehoord.

•    Scholen, woningcorporaties, (sport)verenigingen en actieve 
inwoners dagen (andere) inwoners uit om vragen te stellen, 
ideeën te geven en thema’s op de agenda te krijgen.

•    Inwoners en (sociale) ondernemers werken aan goede ver-
binding tussen de kernen en leren van elkaar.

•     Het contact tussen inwoners en gemeente is gemakkelijk, 
persoonlijk en direct. Dit zorgt voor onderling vertrouwen.

•     Inwoners ontmoeten ambtenaren graag in hun dorpen en 
stad. Ze willen graag met de gemeente experimenteren 
met nieuwe manieren om inwoners mee te laten denken, 
beslissen en doen.

•    Zorginstellingen, woningcorporaties, ondernemers en in-
woners werken samen om te zorgen voor goede zorg en 
hulp dichtbij huis.

Wat betekent deze ambitie 
voor de gemeenschap?
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Een goede start in 2040
Iedereen een goede start in de gemeente Steenbergen. Dat gaat 
over kinderen en jongeren: die kunnen zich op alle niveaus ont-
wikkelen. En het gaat over wonen. Binnen de gemeente vinden 
inwoners en  mensen van buiten hun droomwoning. Inwoners 
en ondernemers komen naar de gemeente Steenbergen, omdat 
hier volop ruimte is voor creatieve plannen. Een goed idee start 
in de gemeente Steenbergen!

Ambitie 2: 
Goede start

Goede start

De kracht in 2019
Met een oppervlakte van 149 km2 land en 13 km2 water, heeft 
de gemeente Steenbergen de ruimte!’ Ook al is het gebied 
groot, de gemeenschappen in de kernen zijn hecht. Jongeren 
voelen zich sterk verbonden met de omgeving waar zij op-
groeien. Inwoners kijken graag vooruit, en willen groeiende 
dorpen en steden.

Naar de toekomst
De bevolking van de gemeente Steenbergen zal tot 2040 ver-
der groeien. Groei in Nederland vindt steeds vaker plaats door 
de komst van arbeidskrachten en inwoners uit andere landen. 
Ook in de gemeente Steenbergen neemt het aantal inwoners 
op deze manier al jaren toe en naar verwachting zal dit ook in 
de toekomst het geval zijn.
Er is een grote behoefte aan geschikte woningen in de hele ge-
meente. Oplossingen hiervoor zijn nieuwbouw en doorstroom. 
Doorstroom is heel belangrijk; als je in een andere levensfase 
komt, veranderen vaak je woonwensen.
Op het gebied van onderwijs vinden veranderingen plaats. 
Scholen hebben, naast aandacht voor maatschappelijke vor-
ming en kennisontwikkeling, steeds meer aandacht voor de 
ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassenen. Het is 
de verwachting dat het landelijk verplichte leerplan van scholen 
zal worden beperkt, waardoor scholen meer vrijheid krijgen en 
beter aan kunnen sluiten bij wat een kind kan en wat een kind 
uitdaagt. Het is goed mogelijk dat het onderscheid tussen on-
derwijsniveaus verder vervaagt en misschien zelfs verdwijnt.
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Leren voor later
Iedereen een goede start. Elke ambitie begint klein. Onder-
wijs is cruciaal. Voor het leven in onze dorpen en stad is goed 
onderwijs belangrijk. Het trekt nieuwe inwoners, ook van 
buiten de gemeente. In 2040 kan ieder kind onderwijs vol-
gen dat aansluit bij zijn eigen niveau en interesse. Ook voor 
leerlingen die moeilijk meekomen is er plek in het inclusieve 
onderwijs binnen de gemeente.
Leren gebeurt niet alleen in het klaslokaal, maar ook in de 
praktijk. Bij ondernemers, in de dorpen en wijken, en met 
inwoners. Leerlingen worden voorbereid op een goede start 
op de arbeidsmarkt door een intensieve samenwerking. 
Vooral op het gebied van groen kapitaal is de doorstroming 
van onderwijs naar werk goed. Ook jongvolwassenen krijgen 
een goede start. Zij ontwikkelen zich in een baan en kunnen 
zich goed ontplooien op cultureel, sportief en creatief ge-
bied. Voor iedereen is er wat te doen!

Thuis in de gemeente Steenbergen
De gemeente Steenbergen groeit. Inwoners vinden een thuis 
dat bij hen past. En vanuit de regio verhuizen nieuwe inwoners 
steeds vaker naar de gemeente. Dat komt doordat inwoners, 
ondernemers en de gemeente er samen alles aan doen om 
mensen een goede start te geven op de woningmarkt.
Voor elke beurs is een woning in de gemeente. Jongeren kun-

“Ik hoef op school nooit toetsen te maken. Ik krijg geen cijfer, en ik 
heb geen vaste vakken. Samen met een coach verzin ik challenges 
die ik dan uit ga voeren, waarbij ik zelf de informatie moet zoeken 
die ik nodig heb.” – Leerling Agora-onderwijs op ’t Ravelijn tijdens 
leerlingengesprek

“Ik vind het heel goed dat ze in de kerk van Dinteloord kleine wonin-
gen gaan maken met een soort overdekt plein. Dan houdt de kerk 
een functie voor de gemeenschap. Er zijn zo veel mensen met een 
kleine beurs voor wie dit een uitkomst is.” – Inwoner tijdens een Toe-
komstcafé

nen hun eerste stappen op de woningmarkt zetten. Door het 
renoveren van bestaande woningen in de kernen is plaats voor 
(jonge) eenpersoonshuishoudens. Ook innovatieve nieuw-
bouw, bijvoorbeeld woningen-in-één-dag en tiny houses bie-
den plaats aan jongeren en jonge gezinnen. Duurzaamheid 
staat voorop. Levensloopbestendige woningen voor ouderen 
zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt.

21e-eeuwse hofjes bieden oud en jong een goede (door)
start. Hier wordt samen gewoond en gezorgd en ontmoeten 
jong en oud elkaar. Ook nieuwkomers krijgen in 2040 een 
goede start in de gemeente Steenbergen, zij worden gemo-
tiveerd hier een bestaan op te bouwen en bij te dragen aan 
de gemeenschap.

Ruimte voor ondernemen en innoveren
Ook beginnende ondernemers en het midden- en kleinbe-
drijf krijgen een goede start in de gemeente Steenbergen. 
Zij zijn welkom en worden gestimuleerd te ondernemen met 
oog voor hun omgeving. Zij krijgen zoveel mogelijk de ruim-
te; de gemeente kijkt eerst naar kansen en helpt dan met 
de mogelijke struikelblokken. Er wordt ook slim gebruik ge-
maakt van leegstand in de kernen; juist die plekken kunnen 
beschikbaar worden gesteld voor starters en doorgroeiers. 
Van leegstaand winkelpand in 2019, naar starterspand in 
2040. De economische bedrijvigheid brengt leven in de ker-
nen en biedt goede startmogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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•    Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente wer-
ken samen om leerlingen van alle leeftijden in contact te 
brengen met ondernemers en organisaties waar zij zich ver-
der kunnen ontwikkelen.

•    Onderwijsinstellingen werken samen met partners in de 
wijk om goed onderwijs te bieden dat aansluit bij het niveau 
en interesses van de leerling.

•    Inwoners onderzoeken samen met de gemeente welke 
(nieuwe) woonwensen het beste aansluiten bij de verschil-
lende dorpen en stad. Nieuwbouw wordt vooral bij de ker-
nen gerealiseerd, om de open ruimte in de gemeente te 
bewaren.

•     Ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners we-
ten elkaar goed te vinden en werken in de dorpen en de 
stad samen aan de toekomst.

•    Ondernemers werken graag samen met een ondernemen-
de gemeente die helder communiceert en open staat voor 
nieuwe ideeën.

Wat betekent deze ambitie 
voor de gemeenschap?
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Groen kapitaal in 2040
Groen kapitaal is het kapitaal van de toekomst. In 2040 is de ge-
meente Steenbergen koploper in de duurzame agrofoodsector; 
de nieuwste biobased producten komen hier van het land. De 
innovatieve agrofood en biobased sector in de gemeente bloeit 
en geeft smaak aan de gemeente. In de gemeente groeit de in-
novatiecampus: hier wordt innovatie verder gebracht – je kunt 
er zien, leren, proeven en aan de slag. Klimaatadaptatie en de 
transitie naar kringlooplandbouw zijn niet zozeer een opgave, 
maar vooral een kans. De gemeente koestert het weidse, agrari-
sche landschap.

Ambitie 3: 
Groen kapitaal

Groen kapitaal

De kracht in 2019
De gemeente Steenbergen is een landbouwgemeente die 
zich vooral richt op voedselproductie. In de gemeente zijn 
veel agrarische bedrijven gevestigd. Het Agro & Foodcluster 
AFC Nieuw Prinsenland bij Dinteloord zorgt ervoor dat de 
agrofoodsector bloeit. Hier krijgen innovatieve bedrijven die 
experimenteren met duurzame grondstoffen, landbouw en 
biobased economy de ruimte.

Wat is biobased economy eigenlijk?
In de biobased economy wordt biomassa als grondstof ge-
bruikt, niet alleen voor voedsel, maar ook om materialen van 
te maken of om warmte of elektriciteit mee op te wekken. 
Doelstelling is dat de biobased economy de fossiele econo-
mie vervangt. Binnen de gemeente Steenbergen wordt al 
volop geëxperimenteerd met de biobased economy. Zo wor-
den speciale suikers van de Suiker Unie gebruikt om cosme-
tica te maken, en wordt afval van suikerbieten gebruikt als 
grondstof voor het maken van plastics. 
De gemeente Steenbergen kent een gunstige ligging en is 
goed bereikbaar. Dit komt grotendeels door de vernieuwde 
A4 en onze brede verbinding aan waterwegen. De grootste 
Europese havensteden liggen in de buurt en zijn goed be-
reikbaar.
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Naar de toekomst
Landbouw en glastuinbouw in de gemeente Steenbergen 
zijn toonaangevend, ook ver buiten de gemeentegrenzen. 
Inwoners en ondernemers zijn trots op de bedrijvigheid en 
innovatie in hun gemeente en willen dit graag zo houden. 
Dat vraagt om een landbouwsector die klaar is voor de toe-
komst. Landbouw die bestand is tegen klimaatverandering 
en landbouw die zuinig is op natuur.
De landbouwsector staat voor een aantal belangrijke, grote 
veranderingen. Voedselproductie wordt steeds efficiënter 
en nieuwe technologie maakt het mogelijk grotere stukken 
land te bewerken met minder personeel. Agrarische bedrij-
ven worden daardoor grootschaliger. Bovendien staat de 
agrarische sector voor de uitdaging om te verduurzamen. 
Kringlooplandbouw en precisielandbouw zijn eerste stappen 
naar een duurzame agrarische sector. Maar niet alleen op 
land wordt gezocht naar duurzame alternatieven, Nederland 
loopt voorop met verticale teelt (vertical farming); het telen 
van gewassen in geconditioneerde binnenruimtes op verti-
cale gestapelde plateaus.

De gevolgen van klimaatverandering worden voor agrariërs 
steeds meer merkbaar. Dit betekent dat steeds vaker ruim-
telijke aanpassingen nodig zijn om te kunnen omgaan met 
het veranderende klimaat en de schade te beperken. Perio-
des van extreme hitte en droogte zullen vaker voorkomen, 
extreme regen wordt normaal en de zeespiegel zal stijgen. 
Dit vormt een grote bedreiging voor oogsten. Bovendien is 
het mogelijk dat de gemeente Steenbergen in de toekomst 
te maken krijgt met veranderende bodemwaarden.

Wat is wat – innovatie in de landbouw
•     Kringlooplandbouw. De Rijksoverheid heeft als ambitie 

dat de sector in 2030 de omslag maakt naar kringloopland-
bouw. Dat betekent dat zo min mogelijk afval vrijkomt, om-
dat dit direct weer als grondstof wordt gebruikt. Daarnaast 
komen bij kringlooplandbouw zo min mogelijk schadelijke 
stoffen vrij. Deze ambities van het Rijk worden waarge-
maakt in de gemeente Steenbergen.

•     Precisielandbouw. Bij precisielandbouw zetten agrariërs 
nieuwe technologieën in om bijvoorbeeld zo min moge-
lijk gebruik te maken van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. Dat kan met behulp van GPS-trackers, 
sensoren die op de plant nauwkeurig meten of met land-
bouwinspectiedrones.

•     Vertical farming en de gesloten kas. In 2018 presenteer-
de de glastuinbouwsector haar visie: in 2040 klimaatneu-
traal. In kassen wordt zeer efficiënt geproduceerd en dat 
kost energie. De komende jaren gaan ondernemers flink 
aan de slag om ervoor te zorgen dat hun energieverbruik 
geen impact heeft op het klimaat.
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Koploper groen kapitaal
Onze gemeente Steenbergen is in 2040 koploper in de bio-
based- en agrofoodsector. Innovatieve ondernemers zoeken 
de gemeente Steenbergen als smaakmaker in Brabant op. 
Bestaande en nieuwe ondernemers in groen kapitaal krij-
gen letterlijk de ruimte. Ondernemers en kennisinstellingen 
experimenteren met duurzame oplossingen voor voedsel-
productie en landbouw. Daarnaast worden hier oplossingen 
ontwikkeld voor klimaatbestendige landbouw. Zilte land-
bouw is een kans aan het Volkerak, en precisielandbouw en 
kringlooplandbouw worden steeds verder ontwikkeld aan 
de oostelijke kant van de gemeente. Het AFC is nadrukkelijk 
een hotspot voor de gemeente en voor de hele regio. In 2040 
zoeken ondernemers voortdurend naar de beste manieren 
van productie en transport, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk 
mensen kunnen genieten van groen kapitaal op hun bord.

Innovatiecampus
In 2040 brengt de innovatiecampus mensen, ideeën en in-
novatie samen. Ondernemers zoeken de aansluiting bij 
onderwijsinstellingen en andersom. Van kennis naar doen. 
De innovatiecampus is niet alleen binnen de gemeente een 
knooppunt, maar trekt regionaal ondernemers en geïnteres-
seerden aan. Op de campus leren en studeren jongere en 
oudere leerlingen. In 2040 is het namelijk mogelijk om een 
vervolgopleiding te volgen gericht op agrofood en biobased 
economy.

“We moeten toonaangevend blijven in de agrofoodsector. Benut de 
krachten die we al hebben. De agrofoodsector biedt zoveel kansen 
op het gebied van jongeren, wonen en toerisme!” – Ondernemer tij-
dens het Ondernemersontbijt

De campus is er niet alleen voor de sector. Ook voor geïnte-
resseerde inwoners en bezoekers is het een plek waar altijd 
iets te doen is. Hier beleef je het verhaal achter voedsel. Je 
kunt proeven, proefjes doen en je kennis wordt op de proef 
gesteld. De producten met het stempel ‘gemaakt in de ge-
meente Steenbergen’ doen het overal goed. De producten 
liggen letterlijk in de etalage. De producten zijn niet alleen 
terug te vinden in de winkel en in de horeca, maar kunnen 
ook klimaatneutraal worden thuisbezorgd.
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“Er gebeurt al zoveel moois maar op dit moment zien wij nog weinig van 
die innovatie. Het zou toch mooi zijn dat wij als inwoners dat ook mer-
ken en daar ook van profiteren.” – Inwoner tijdens een Toekomstcafé

“Oudere agrariërs hebben zo veel kennis over de ontwikkeling van de 
landbouw. Het zou fantastisch zijn als nieuwe generaties dat leren.” – 
Inwoner tijdens de tour langs de kernen

Groen kapitaal is nauw verbonden met recreatie. De campus 
is het startpunt van een ontdekkingstocht. Ondernemers en 
inwoners hebben samen routes ontworpen, die je kunt fiet-
sen, lopen of varen. De routes leren je meer over verleden, 
heden en toekomst van de sector en laten je de mooiste 
stukjes van de gemeente zien.

Groene energie
Inwoners, ondernemers en de gemeente Steenbergen le-
veren hun bijdrage aan de energietransitie. In 2040 is een 
aantal grote oplossingen gerealiseerd, die zo min mogelijk 
beslag doen op de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een duur-
zame overkapping van de A4. In 2040 levert iedereen een 
eerlijke bijdrage aan de energietransitie. Door middel van 
energiecollectieven verenigen inwoners, ondernemers en 
woningcorporaties zich om samen duurzame energie op te 
wekken. Voor hulp en informatie kunnen zij altijd bij de ge-
meente terecht.

•    Groen kapitaal is hét economisch profiel van de gemeente 
Steenbergen. Inwoners, ondernemers en de gemeente dra-
gen dat samen uit.

•    Ondernemers in de agrofoodsector krijgen de ruimte, en 
leggen verbindingen met onderwijsinstellingen in de ge-
meente en de regio.

•    De gemeente maakt duidelijke keuzes over de inrichting 
van de ruimte. In 2020 ontwikkelt de gemeente samen 
met inwoners en ondernemers de Omgevingsvisie. Daarin 
wordt duidelijk gekozen; waar komt de ambitie groen kapi-
taal tot leven, waar staan natuurontwikkeling en recreatie 
voorop, en waar is ruimte voor nieuwe woningen?

•     Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 
werken samen aan verduurzaming. Zij weten de gemeente 
te vinden voor hulp bij regels en procedures.

Wat betekent deze ambitie 
voor de gemeenschap?
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Buiten gewoon genieten in 2040
Buiten gewoon genieten. In de gemeente Steenbergen beleef 
je natuur, groen kapitaal en het rijke (vesting)verleden. Je kunt 
buiten sporten, zwemmen, fietsen of wandelen, de nieuwste 
landbouwinnovaties zien en proeven, en het verleden beleven. 
De Brabantse Wal staat in de top 3 van best beoordeelde bin-
nenlandse bestemmingen.

Ambitie 4: 
Buiten gewoon 
genieten

Buiten gewoon genieten

De kracht in 2019
De gemeente Steenbergen is van oudsher strategisch gele-
gen in wat we nu kennen als de Zuidwestelijke Delta. We zijn 
het hart van Waterpoort, het ontwikkelingsgebied van alle 
gemeenten en provincies rondom het Volkerak-Zoommeer. 
Samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht 
vormen we de Brabantse Wal, een geologisch “hoogstandje” 
dat overgebleven is van de ijstijden. De vesting Steenbergen 
is één van de (water-)parels van de Zuiderwaterlinie, die zich 
uitstrekt van Bergen op Zoom tot Grave. Het gebied tussen 
Steenbergen en Bergen op Zoom geldt als het oudste en 
meest gebruikte inundatiegebied uit de 17de en 18de eeuw, 
toen de polders meermaals met succes onder water werden 
gezet om vijandelijke legers buiten de deur te houden.
Inwoners zien het buitengebied en de waterrijke omgeving 
als de grote kracht van de gemeente, maar zien ook dat de 
kansen nog niet altijd benut worden. De lange, rijke historie 
van de gemeente Steenbergen biedt volop kansen voor re-
creatie en toerisme. Na jaren van herstel, dankzij het provin-
ciale subsidieproject Landschappen van Allure, is Fort Hen-
ricus in 2019 weer herrezen en voor iedereen toegankelijk 
gemaakt. Het vestingverleden is steeds meer toegankelijk 
voor inwoner en toerist. De Gummaruskerk in Steenbergen 
is een unieke blikvanger. De gemeente ligt bovendien gun-
stig en biedt, naast de stad, vijf prachtige dorpen, verschil-
lende buurtschappen en een weids landschap.
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Naar de toekomst
Steeds meer Nederlanders geven de voorkeur aan een va-
kantie in eigen land en naar verwachting zal het aantal Ne-
derlanders met vakantieplannen in Nederland de komende 
jaren blijven stijgen. Er is bovendien een trend in de ver-
wachtingen van bezoekers: meer vraag naar luxe en com-
fort, meer behoefte aan milieubewust recreëren en meer 
beleving. Daarnaast gaan mensen in de toekomst gemiddeld 
korter, maar wel vaker op vakantie.
De traditionele invulling van binnensteden en dorpskernen 
staat steeds meer onder druk. De groei van online winke-
len zet naar verwachting de komende jaren door. Winkels 
zoeken naar andere verdienmodellen, waarin zij zich onder-
scheiden met expertise, vakmanschap en beleving. Platform 
de Nieuwe Winkelstraat onderzocht dat de omgeving cruci-
aal is; leegstand versterkt leegstand. Dus leegstand vraagt 
om innovatieve oplossingen.
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Bruisende vestingstad
Vestingstad Steenbergen bruist in 2040. Toeristen weten 
Steenbergen te vinden en genieten van natuur, buitensport, 
de vele evenementen en de horeca. Ondernemers zijn de 
afgelopen jaren innovatief bezig geweest om de binnenstad 
toekomst te geven. Met alle betrokken partijen zijn oplossin-
gen gezocht voor leegstand; juist hier kunnen starters een 
kans krijgen. Inwoners zijn nauw betrokken en organiseren 
samen met ondernemers evenementen. Beleving in het bui-
tengebied wordt vertaald naar beleving in het winkelaanbod: 
lokale producten en diensten, en meerdere functies onder 
één dak. Een kopje koffie drinken bij de kapper, die ook een 
werkplek biedt aan een zzp’er.

In de zomer, maar meer en meer ook in voor- en najaar is 
het druk. Mensen combineren een tocht over de Brabantse 
Wal met een bezoek aan vestingstad Steenbergen. Het ver-
leden is zichtbaar – in virtual reality, en in de gebouwen met 
monumentale waarde.

Natuur ontdekken
Inwoners en ondernemers willen het landschap van de ge-
meente koesteren en ontwikkelen. De klimaatverandering is 
in 2040 goed zichtbaar en wordt opgevangen in de water-
rijke gemeente. Daarmee heeft de gemeente Steenbergen 
een belangrijke functie in de regio. Hier kan water worden 

“Ontwinkelen is onvermijdelijk. We moeten in de binnenstad van 
Steenbergen staan voor ontmoeten, beleven en samen organiseren.”  
– ondernemer uit Steenbergen

opgeslagen in de waterrijke natuur, en dat water kan weer 
worden gebruikt in perioden van droogte. Meer variatie in 
het landschap met natte en droge gedeelten vergroot bo-
vendien de biodiversiteit.
Het buitengebied nodigt uit om te ontdekken in 2040. Je 
kunt binnen de gemeente watersporten, zwemmen in 
zwemmeertjes en kinderen ontdekken de natuur in natuur-
speeltuinen. Jongeren en jongvolwassenen gaan voor een 
survivalparcours rond het water. Volwassenen en senioren 
fietsen graag over de goede fietspaden of dwalen over de 
wandelpaden.
Het groene kapitaal, de toekomst van de landbouw, is ook 
voor een breed publiek toegankelijk: in de gemeente hoor 
je het verhaal achter ons voedsel en daarmee begrijp je de 
omgeving beter. Bezoekers kunnen bij alle dorpen en in ves-
tingstad Steenbergen ook overnachten: op de biocamping 
bij de boer, aan boord van een schip of in een luxe vakantie-
woning voor de hele familie.
Kansen voor recreatie worden volop benut, en zijn goed ver-
bonden. Via één platform worden inwoners en bezoekers 
wegwijs gemaakt. Dat maakt de Brabantse Wal in het alge-
meen, en de gemeente Steenbergen in het bijzonder, een 
topbestemming.
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•    Samen met partners in de regio zet de gemeente Steenber-
gen in op natuurontwikkeling en biodiversiteit.

•    Ondernemers, inwoners en de gemeente verbinden initi-
atieven die buiten gewoon genieten op de kaart zetten en 
verder ontwikkelen.

•    Ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners 
zoeken samen met de gemeente naar creatieve oplossin-
gen om leegstand tegen te gaan.

Wat betekent deze ambitie 
voor de gemeenschap?
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De weg naar Steenbergen 2040:  
de visie van de gemeenschap

De gemeente Steenbergen startte begin 2019 het visietraject 
Steenbergen 2040. Een project om samen met inwoners, on-
dernemers en maatschappelijke partners de toekomst van de 
gemeente vorm te geven. In totaal gaven ruim 900 mensen hun 
visie op de toekomst. Deze toekomstvisie is daarmee nadrukke-
lijk een visie van de gemeenschap. Vanuit de kracht en kansen 
die we nu zien zetten we samen een stip op de horizon.

Fase 1
Verkennen:
314 mensen 

gesproken

31 experts 
in onderwijs 

en sociaal 
domein

265
mensen 
op straat

92
leerlingen

84
mensen in 

toekomstcafés

Fase 2
Kiezen:

601 mensen 
gesproken

25
onder-
nemers

104
mensen 

via enquête

915
mensen 
in totaal
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Verkennen
Deze visie is van inwoners, ondernemers en maatschappe-
lijke partners. In mei en juni 2019 legden zij de basis door 
toekomstige wensen, zorgen en kansen voor de gemeente 
in kaart te brengen. Het begon met de toekomst: samen 
met de burgemeester lieten de jongste bewoners van de ge-
meente hun wensen vliegen. Ruim 200 inwoners gaven hun 
visie tijdens een tour langs de kernen. Tijdens het Huis van 
de Toekomst in het gemeentehuis werden de voorlopige re-
sultaten gepresenteerd en kleurden inwoners de kaart ver-
der in. Ondernemers voeren op een boot door de gemeente 
om samen kansen te benoemen en stil te staan bij de kracht 
van het huidige ondernemersklimaat. Het verleden kwam 
tot leven door de verhalen over vroeger van de heemkun-
dekringen en archeologische verenigingen van de verschil-
lende kernen. En in een toekomstles op ’t Ravelijn presen-
teerden leerlingen hun plannen voor het verduurzamen van 
de gemeente. Verschillende maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en smaakmakers gaven hun ideeën.

Kiezen
Deze uitgebreide verkenning vormde de basis voor vier 
toekomstscenario’s voor de gemeente Steenbergen. Aan 
de hand van deze scenario’s bepaalden we het ideale toe-
komstbeeld voor de gemeente. Welke keuzes moeten we 
maken om daar te komen? En wat moeten we vooral niet 
doen? De gemeenschap sprak zich uit. Tijdens een tour langs 
alle kernen gaven inwoners hun visie. Ook gingen ze met el-
kaar in gesprek tijdens het Toekomstcafé in hun eigen kern. 
Daarnaast gaven ondernemers en experts vanuit het sociaal 
domein en het onderwijsveld  hun visie. Vanzelfsprekend 
dacht ook de jonge generatie mee over de toekomst van de 

gemeente; op ‘t Ravelijn gaven leerlingen hun mening over 
de scenario’s en stemden zij over stellingen. Inwoners, on-
dernemers en andere betrokkenen konden ook online via 
ikpraatmee.nl hun mening geven over de scenario’s.

Opbrengst
De opbrengsten hebben geleid tot de visie ‘De gemeente 
Steenbergen geeft smaak aan morgen’ die bestaat uit vier 
ambities:
•  Kern gezond
•  Goede start
•  Groen kapitaal
•  Buiten gewoon genieten

Groen kapitaal

Bu
it

en
 g

ew
oo

n genieten

Goede start

Ke
rn

 gezond
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Vier scenario’s voor gemeente 
Steenbergen

Aan de hand van deze vier mogelijke toekomstbeelden gin-
gen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 
het gesprek over de toekomst met elkaar aan.

•     Buiten gewoon leven: In 2040 is het prachtig wonen in 
de gemeente Steenbergen. Je kunt volop genieten van de 
natuur en de cultuur, en je kunt fantastisch (water)spor-
ten. De kern Steenbergen is het levendige centrum van de 
gemeente. De mooie omgeving trekt ook veel toeristen en 
recreanten.

•     Hechte kernen doen het zelf: In 2040 bestaat de gemeen-
te Steenbergen uit hechte gemeenschappen in de kernen 
vol eigen initiatief. Inwoners voelen zich betrokken bij hun 
kern en zijn vaak actief als vrijwilliger. Zorgen voor elkaar 
is de norm, en de gemeente ondersteunt initiatieven van 
bewoners waar nodig.

•     Eigen initiatief werkt: In 2040 is de gemeente Steenber-
gen de plek waar je je dromen waar kan maken De diverse 
bevolking van Steenbergen heeft één ding gemeen: zij zijn 
ondernemend en zitten vol creatieve ideeën. Verschillende 
(sociale) ondernemers voelen zich sterk betrokken bij de 
samenleving en dat zorgt voor levendige kernen.

•     Smaakmaker van morgen: De gemeente Steenbergen is 
in 2040 de koploper in innovatieve, duurzame landbouw. 
De traditionele landbouw heeft zich de afgelopen jaren 
omgevormd tot een duurzame, circulaire sector. Veel jon-
geren vinden werk binnen de gemeente en wonen met 
plezier in de rustige kernen. De gemeente groeit vanwege 
de banen in de agrofoodsector.
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Onderwijs

Werken

Wonen

In de gemeente Steenbergen zijn 58 ZZP’ers per 1000 inwoners

Per 1000 inwoners (15 - 64 jaar) 
zijn er 383 banen

In totaal zijn er 7400 banen 
in de gemeente Steenbergen

20,56% van de inwoners 
werkt in de gemeente

Gemeente Steenbergen heeft de ruimte
13 km2 water | 149 km2 land

De gemiddelde woon-
werkafstand is 30,3 km

Er wonen 171 
inwoners per km2

De gemeente Steenbergen 
telt 11.750 huishoudens

In de gemeente Steenbergen
± 4,2 km naar een middelbare school

Er zijn gemiddeld 2,9 basisscholen 
binnen een straal van 3 km.

Het aantal basisschoolleerlingen 
blijft richting 2035 gelijk

Toerisme en recreatie

Toeristen kiezen steeds vaker voor een duurzaam vervoermiddel

De gemeente telt 
• 43 rijksmonumenten
• 4 jachthavens

Feiten en cijfers
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In Nederland gaan we volledig 
van het gas af in 2050

De gemeente Steenbergen gebruikte 
in 2017 4,5% hernieuwbare energie

Agrofood

Energietransitie

Energielabel woningen in de gemeente Steenbergen

A B C D E F G

De zeespiegel zal in 
2100 tussen de 0,35 en 
1 meter hoger liggen

Wereldwijd dreigt 
1 miljard hectare 
grond te verzilten

83,1% van de gemeente 
Steenbergen is agrarisch terrein

215 agrobedrijven zorgen voor 
19,8% van de werkgelegendheid

8% 21% 27% 14% 7% 11% 12%

Gezondheid

In de gemeente 
Steenbergen
± 14,3 km 
naar een ziekenhuis
± 13,1 km 
naar een treinstation

In de gemeente Steenbergen...

De gemeente 
Steenbergen telt 
507 auto’s per 
1000 inwoners

In elke kern is een 
gemeenschapshuis

59,8% 
Heeft
overgewicht

20%
Rookt

41,4% 
Voelt zich 
eenzaam

16,5% 
Is mantelzorger

Demografie

Voorzieningen

Het aantal alleenstaanden in Nederland neemt toe: 
in 2019 zijn er 4725 alleenstaanden in Steenbergen. 

In 2047 is 1 op de 4 Nederlanders alleenstaand.

25.054
inwoners in 2019

+10%
bevolkingsgroei richting 2035

De groene 
druk neemt 
licht toe

Het percentage 
beroepsbevolking 
blijft gelijk

Er komen 
meer 65+’ers: 
25-30% in 2035
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