
 

Van:  

Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:10 

Aan: mgriffie 

Onderwerp: Raad gemeente Steenbergen, bankjes Oost Havendijk 

  

 
Geacht College/Raadsleden, 

  

Toen wij eind 2019 het positieve idee kregen om voor onze medebewoners bankjes te realiseren 

aan de waterkant, zodat zij tijdens hun dagelijkse ommetje een rustpuntje zouden hebben, 

konden wij niet bevroeden dat dit voor zoveel ophef zou gaan zorgen. 

 

Wij vonden in Peter de Koning een vakman die ook nog eens bereid was deze bankjes geheel 

gratis te maken en te plaatsen. Stadlander, als eigenaar van onze appartementen, vond ons idee 

geweldig en zou bij de feestelijke plaatsing aanwezig zijn. We hadden in Albert Hein, Dawn foods 

en De Kroes sponsors gevonden om iedereen van een hapje en een drankje te voorzien. 

Helaas door het corona virus zal dit op een later tijdstip plaats gaan vinden. 

De bankjes zijn 4 april jl geplaatst. 

 

Tot onze verbazing hebben we via Stadlander vernomen dat er problemen zouden zijn vanuit de 

gemeente met de tekst die op de rugleuning staat.  Steenbergen in beeld schijnt een politieke 

partij in oprichting te zijn. De bankjes moesten weg ? Dat vonden wij als bewonerscommissie iets 

te kort door de bocht en we zijn naar een oplossing gaan zoeken, niet uit het oog verliezende 

waar we dit allemaal voor deden, nl onze medebewoners, die inmiddels al in grote getale gebruik 

maken van onze bankjes !  

 

Die oplossing hebben we samen met Stadlander en Peter de Koning gevonden in het aanvullen 

van de huidige tekst met de woorden aan zee erachter.  

 

Jammer dat nu achteraf blijkt uit mail verkeer, met Stadlander,  dat mevrouw Wilma Baartmans, 

medebewoonster van onze appartementen, dit alles aanhangig heeft gemaakt bij het college. 

Wij hopen dat hier geen politiek spelletje van gemaakt gaat worden, dit is zowel van ons uit als 

van Peter de Koning zeker niet de bedoeling. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bewonerscommissie Oost Havendijk 

 

 


