
Goedenavond, 

 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor deze spreektijd. In 
april heb ik een brief geschreven, en naar ik hoop heeft 
u allen deze kunnen lezen. Graag wil ik de brief nu 
komen toelichten.  

Ik ben Kristan Antonissen en ik sta hier namens 
Antonissen VOF en de buurt van de Westlandse Polder. 
Al sinds 2012 hangt er een donkere wolk boven onze 
gemeente genaamd: structuurvisie Steenbergen. In 
deze visie wordt weergegeven hoe alles tussen de 
snelweg A4 en onze stad Steenbergen volgepropt 
oftewel volgebouwen dient te worden. U kunt hierbij 
denken aan uitbreiding van industrie, woningbouw of 
glastuinbouw. 

 

In onze buurt (onze polder het Westland) wordt 
mogelijk ruimte geboden voor uitbreiding van 
glastuinbouw van bestaande ondernemers aan de 
zuidelijke kant van de Westlandse Langeweg aldus deze 
visie.  

De afgelopen tijd hebben twee initiatiefnemers uit de 
buurt en een projectontwikkelaar plannen gemaakt op 
deze structuurvisie. Het drietal heeft een projectclub 
opgericht met enkele grondeigenaren in het gebied 
met als doel om glastuinbouw te realiseren in onze 



prachtige polder. Voor deze eerste bijeenkomt waren 
wij uitgenodigd. In mijn ogen werd al snel duidelijk dat 
hun met het motto werken: het doel heiligt alle 
middelen. Oftewel: als het niet goedschiks kan, dan 
maar kwaadschiks.  

Onze gehele buurt is absoluut niet blij met deze 
plannen van dit drietal. In onze polder ligt nagenoeg de 
beste landbouwgrond van Nederland, staan mooie 
ruime particuliere woningen met prachtig vrij uitzicht. 
Daarnaast staan er meerdere ondernemingen die klem 
komen te zitten met deze plannen. Mensen uit 
Steenbergen zelf recreëren graag in deze polder, en 
genieten tijdens het wandelen en fietsen van het vrije 
uitzicht, mooi natuurgebied (denk aan het 
overloopgebied aan de Ligneweg wat als waterbassin 
dient van de kassen, en momenteel aangeplant is met 
boompjes) en ieder jaar weer de nieuwe gewassen op 
onze percelen. Wij, als buurt, willen dit gebied niet 
laten verpesten door een industriële kassencomplex en 
wij zijn ook bang voor de komst van al die extra 
arbeidsmigranten die dit met zich meebrengen.. 

Niet alleen onze buurt is tegen deze plannen, maar een 
heel groot gedeelte van de gemeente Steenbergen is 
dat. Dit bleek wel uit de reacties op social media op het 
krantenbericht, wat op 2 mei verschenen is in BN de 
Stem. Zo zijn er veel negatieve reacties verschenen 
over de plannen op de facebookpagina Steenbergen in 
debat. Mensen maken zich zorgen over de extra 



verkeersoverlast, maar ook  over de lichtoverlast. 
Bijvoorbeeld de huizen van de Olmentuin die nog 
gebouwd moeten worden, gaan veel overlast krijgen 
van het licht.  

Ikzelf wil als jong agrarisch ondernemer graag verder 
en kunnen bouwen aan de toekomst van ons 
familiebedrijf in deze polder. Als deze plannen 
doorgaan komt onze boerderij volledig klem te zitten 
tussen de snelweg en de kassen en wordt het een 
onwerkbare situatie. Ik wil de boerderij van mijn 
ouders en oom met hart en ziel voortzetten zonder de 
donkere wolk van deze structuurvisie boven mijn 
hoofd.  

Ik vraag u om het onderwerp om de structuurvisie te 
actualiseren op te nemen in de agenda van de 
volgende vergadering. Wat wij als buurt graag willen, is 
dat het bestemmingsplan de enkele agrarische 
bestemming blijft behouden in het gebied.  Zodat wij 
kunnen blijven genieten van dit prachtige stukje 
natuur.  

 


