
Steenbergen, 30 november 2020 
 
 
 
Beste Mensen, 
 
Nu de definitieve planvorming rondom Fort Henricus eindelijk gestalte begint te 
krijgen, wil ik jullie nog graag een paar zaken meegeven.  
 
Ik stel met name “eindelijk” omdat wij nu ruim 10 jaar bezig zijn om onze plannen te 
verwezenlijken. Destijds, 10 jaar geleden nogmaals, werd ons al vrij vlot duidelijk dat 
voor een goede gang richting de provincie een gebiedsvisie absoluut nodig zou zijn. In 
het kader van beter laat dan nooit is het natuurlijk erg mooi dat die visie er nu toch 
uiteindelijk is gekomen in de vorm van het voorliggende ontwikkelingsperspectief. 
Complimenten voor dit college en in het bijzonder voor wethouder Esther Prent, dat 
we nu dus ook eindelijk door kunnen gaan pakken.  
 
Onze gronden zijn binnen het ontwikkelingsperspectief bestempeld als geschikt voor: 
"Kamperen bij de boer". Dat concept sluit naadloos aan bij de natuurcamping in 
combinatie met dagbesteding die wij voor ogen hebben.  Alleen is onze basis niet 
vanuit een boerderij, maar is het de bedoeling dat we daarvoor de loodsen 
aanschaffen van de Gemeente Steenbergen naast Fort Henricus. Graag willen wij ook 
een compliment uitdelen aan alle politieke partijen hier in de gemeenteraad 
vertegenwoordigd. U heeft stuk voor stuk de moeite genomen om ter plaatse bij Fort 
Henricus kennis te komen nemen van onze planvorming. Nu de finale nadert zeg ik u 
bij deze toe dat wij alle participatie partners op korte termijn nogmaals gaan 
benaderen om de plannen nog een keer extra te "finetunen".  
 
Voor nu wil ik graag nog één verzoek doen aan u: heel graag willen wij alle partijen 
nogmaals uitnodigen, deze keer voor een bezoek aan ons pop-up museum, thans 
gevestigd aan de Simonshaven in de voormalige stadsbrouwerij Het Wit Kruis. Het 
museum geeft een zeer uitgebreide blik op ons Steenbergen van de afgelopen 100 
jaar. U bent welkom als partij, maar individueel langs komen is ook geen bezwaar. Ik 
laat onder dit schrijven mijn telefoonnummer achter zodat u kunt bellen om een 
afspraak te maken voor dat bezoek, hopelijk nog ergens in dit jaar. Uiteraard 
verzorgen wij een ontvangst die Corona-proof zal zijn.  
 
Rest mij u een prettige en productieve vergadering toe te wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esther & Chiel Veraart 
Telefoon: 06-10702531 
 


