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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen "kleine
aanpassingen straatmeubilair Steenbergen 
en Welberg.

Geachte heren Lambers, Weerdenburg en Remery,

U heeft een aantal vragen gesteld over kleine aanpassingen aan straatmeubilair in 
Steenbergen en Welberg. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere 
vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

1. Is het college bekend met de wens van de Stadsraad om in de aanlooproutes 
naar het centrum op regelmatige plaatsen bankjes te plaatsen zodat mensen 
te voet onderweg en op terugweg naar het centrum af en toe kunnen zitten? 
Ja, die wens is bij ons bekend.

2. Is het college bereid om in overleg met de Stadsraad de locaties daarvoor te 
bepalen en deze daadwerkelijk te plaatsen?
In het 2e kwartaal van 2022 stellen wij een speelruimtebeleid voor onze 
gemeente op. Bankjes in de openbare ruimte worden in dat beleid 
meegenomen. Bij het opstellen van het nieuwe speelruimtebeleid betrekken 
we de Stadsraad en Dorpsraden maar ook de KBO. Het is namelijk bij ons 
bekend dat ook de KBO wensen heeft voor het plaatsen van bankjes langs 
wandelroutes. Deze organisaties kunnen input geven t.b.v. het op te stellen 
beleid. Gelijktijdig met het beleidsplan zal een uitvoeringsprogramma worden 
opgesteld waarin rekening gehouden wordt met de benodigde middelen 
(geld en capaciteit). Bij de voorbereiding van de concrete uitvoering worden 
dan t.z.t. afhankelijk van de locaties de Stadsraad en Dorpsraden betrokken.

3. Een dergelijk verzoek van de Stadsraad ligt er ook voor het gebied rond de 
Haven van Steenbergen. De "tribune is zeer fraai, maar ongeschikt voor 
ouderen en mindervaliden. Is het college ook daar bereid in overleg met de 
Stadsraad een of meerdere locaties voor het plaatsen van bankjes te bepalen? 
Zie antwoord vraag 2.

4. Is het college bekend met het voorstel van de Dorpsraad Welberg om op of 
direct nabij het hondenspeelveld aan het Tussendoortje een afvalbak, mede
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ten behoeve van hondenbezitters die daar de uitwerpselen van de hond 
achter kunnen laten, te plaatsen en deze ook regelmatig te ledigen?
Ja wij zijn bekend met dit voorstel. Het losloopveld is gerealiseerd via een 
traject waarbij inwoners betrokken waren en het daarbij behorende 
burgerinitiatievenfonds. Er is op dat moment onvoldoende bij stil gestaan dat 
bij een dergelijke voorziening ook een afvalbak behoort.

5. Is het college bereid om in overleg met de Dorpsraad Welberg de locatie(s) 
voor één of meerdere afvalbakken te bepalen. Deze daadwerkelijk te plaatsen 
en ook regelmatig te laten ledigen?
Wij zijn bereid om in overleg met de Dorpsraad een afvalbak bij te plaatsen of 
een bestaande afvalbak te verplaatsen. Deze bak zal in het ledigingsschema 
opgenomen worden

6. Is het college bekend met het ontbreken van voldoende openbare 
wegverlichting in het Tussendoortje te Welberg waardoor het bij duisternis 
aardedonker is en mogelijk zelfs sprake van een "enge plek"?
Ja, dit is bij ons bekend. Er waren plannen voor het ontwikkelen van de kerk 
waarbij gelijktijdig het vervangen van de verharding, het verbeteren van de 
afwatering en het aanbrengen van de verlichting van het Tussendoortje 
uitgevoerd kon worden. Nu de ontwikkeling uitblijft is heroverweging op zijn 
plaats.

7. Is het college bereid om in overleg met de Dorpsraad Welberg de locatie(s) 
voor één of meerdere openbare lantaarnpalen te bepalen en deze 
daadwerkelijk te plaatsen?
Ja, omdat er echter in het Tussendoortje nog geen bekabeling ligt voor de 
openbare verlichting plaatsen wij indien mogelijk in de komende maanden 
enkele zelfvoorzienende masten.

8. Kunt u bij bevestigende beantwoording de termijnen noemen waarbinnen 
realisatie plaats vindt?
Binnen enkele maanden zorgen we voor tijdelijke verlichting. In 2022 wordt 
er een plan uitgewerkt voor het uitvoeren van groot onderhoud van het 
Tussendoortje inclusief aanbrengen permanente verlichting. Omdat deze 
kosten buiten de exploitatie vallen van het centrumplan Welberg verwerken 
wij de kosten van het groot onderhoud in de begroting van 2023. We 
verwachten dat we in de eerste helft van 2023 het centrumplan Welberg 
woonrijp kunnen gaan maken. Gezien de kosten is het gewenst om het groot 
onderhoud van het Tussendoortje dan gelijktijdig uit te voeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, —de burg^mee
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