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1. Introductie
Vooru ligt het Leefbaarheidsplan (verder: LP) van de Dorpsraad Kruisland (verder: DK) voorde járen 
2021 tot en met 2025. DK heeft dit plan ontwikkeld om de komende vijf járen consequent en 
gestructureerd te werken aan een goede leefbaarheid in Kruisland. DK wil zich ervan verzekeren, dat 
haar wensen op het gebied van leefbaarheid de wensen van de bevolking weergeven en 
tegelijkertijd zoveel moge lijk samenvallen met het door de gemeenteen andere relevante instanties 
vastgestelde beleid. Dus meerde praktische vertalingen effectuering van al vastgesteld beleid, dan 
het nastreven van nieuw beleid. Daarom heeft DK zich sterk gericht op het bestaande Dorps 
Ontwikkelingsplan van 2009 (DOP), de daaruit volgende leefbaarheidsagenda en opal vastgesteld 
gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van realisering van meergroen. Dit plan richt 
zich op de volgens DK belangrijkste zaken voorde komende vijf járen. De bewoners worden actief 
betrokken bij dit plan.

2. Dorpsraad Kruisland: ambitieus maar realistisch en praktisch
DK is een actieve spelerin de Kruislandse gemeenschap. DKsteltzich tot doel de leefbaarheid voor 
jongen oud in stand te houden en op punten verder te verbeteren. DK realiseert zich terdege, dat zij 
geen bevoegdheden en middelen heeft om haar doelstellingen zelfstandig te kunnen te realiseren 
en zet daarom in op open en goede relaties met aan de ene kant de bewoners en aan de andere 
kant de gemeente en andere voorKruisland relevantie instanties. DK realiseert zich, dat haar 
mogelijkheden beperkt zijn. DK bestaat uit 7 leden, die niet bij alle onderwerpen over specialistische 
kennis beschikken en die als vrijwilligers niet onbeperkttijd aan de activiteiten kunnen besteden. 
Reden temeer om de beschikbare tijd en energie te richten op een beperkt aantal belangrijke 
onderwerpen, die tevoren zoveel mogelijk met de gemeente zijn afgestemd.

3. Inbreng vanuit de bewoners
DK vindt de legitimatie voor haar handelen ineen goede kennis van de lokale situatie en goede 
contacten met de bewoners. Wanneer nodig vinden inspraakbijeenkomsten over bepaalde thema's 
plaats. Ook zijn er digitale mogelijkheden om de geluiden vanuit de gemeenschap op te vangen, 
naast de inspraakbijeenkomsten, papieren enquêtes en persoonlijke contacten. Gezien de aard en 
betrokkenheid van de Kruislandse gemeenschap zullen een goede informatievoorzieningen de 
mogelijkheid tot inspraak steeds voldoende aandacht moeten hebben bij nieuwe ontwikkelingen.

DK werkt in Kruisland goed samen met de verenigingen en andere organisaties op sociaal en 
maatschappelijkgebied. DKzietzich echternietals overkoepelende of coördinerende organisatie 
voor alle Kruislandse belangen en waar anderen (besturen van verenigingen, school, MFASiemburg 
en andere organisaties) hun zaken rechtstreeks met de gemeente kunnen regelen zal DKzich daar 
niet in mengen.

4. Het belang van een met gemeente gedeelde visie
Voor een gemeente is er bij het maken van afspraken over toekomstige ontwikkelingen altijd de 
complicerende factor dat besluitvorming een politiek proces is, dat aan verandering onderhevig is. 
De maatschappelijke en politieke realiteit veranderen immers voortdurend. Toch is DK van mening, 
dat het mogelijk moet zijn om voorKruisland op hoofdlijnen een plan voor de járen 2021-2025 te 
ontwikkelen waarde gemeente - onvoorziene omstandigheden daargelaten - zich aan kan 
committeren. Er ligt als basis van het plan immers een vastgesteld DOP voorKruisland ener is het 
reeds vastgestelde beleid van de gemeente. DKis ervan overtuigd, dat het overgrote deel van haar
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wensen (gebaseerd op de wensen van de Kruislandse bevolking) in feite al heel goed in de bestaande 
gemeentelijke beleidsagenda passen en daarvan een nadere uitwerking zijn.
Wanneer bijvoorbeeld het DOP 2009 als uitgangpunt genomen wordt is duidelijk te zien:

» dat een deel van de daar opgesomde wensen voor Kruisland intussen gerealiseerd zijn
(bijvoorbeeld: MFASiemburg, enkele nieuwbouwplannen, een aantal verkeersmaatregelen),

* dat de uitvoering van een aantal wensen thans wordt gewerkt (bijvoorbeeld: inrichting 
groem/speelterrein Den Darink, dorpsentrees) en dat,

* er vooreen aantal wensen noggeen concrete plannen zijn.

Het komt er in feite op neer, dat een in het verleden ingezette koers tamelijk consequent is 
doorgezeten dat die koers in grote lijnen nog steeds de juiste is. Er lijkt geen behoefte te zijn aan 
volledig nieuwe inzichten of grote veranderingen. Doorgaan op de huidige weg lijkt aangewezen, 
waarbij wel een opmerking gemaakt kan worden overeen versterking van de praktische uitvoering 
van vastgesteld beleid ten aanzien van infrastructuuren groen door de gemeente.

5. Versterking van praktische uitvoering van gemeentelijk beleid
DK realiseert zich terdege, dat het vandaag de dag niet zo eenvoudig is om veranderingen in 
infrastructuuren groen snel door te voeren. Er is een oerwoud aan regels is, die doorde gemeente 
in acht moeten worden genomen. Dat alles kost tijd. Ook moet er budget zijn voor veranderingen of 
aanpassingen. Desondanks meent DK, dat de gemeente zou moeten proberen qua uitvoering 
gerichteren snellerte worden. Een voorbeeld: nadat verfraaiing van de entrees in Kruisland 
opgenomen is in het DOP van 2009 (en daarvóórookal ter sprake was) kon het werk pas in 2021 
gerealiseerd worden. Trage uitvoering heeft een erg nadelig effect op de motivatie van bewoners 
om mee te denken en praktisch te participeren in het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. 
DK stelt voor om de realisering van bepaalde zaken meer als project te gaan zien met hardere 
afspraken overte leveren inbreng van betrokken partijen en om ook de opleveringsdatum van zo'n 
project duidelijker vast te leggen. En het lijkt een goed idee om met de verantwoordelijke 
wethouderenkele malen perjaarde voortgangvan de lopende zaken te bespreken.

6. Kruisland als dorp en als gemeenschap
Kruisland is een bijzonderdorp. Het bijzondere zit hem niet zozeerin het uiterlijk van hetdorp (daar 
valt echt nog wel wat aan te doen) maar in de cohesie van de gemeenschap, de bewoners. Waar 
verfraaiingen meer groen echt hard nodig zijn om er een echt mooi dorp van te maken is Kruisland 
tegelijkertijd op sociaal gebied een zeer actief en prachtig dorp. Een uitzonderlijk groot aantal 
verenigingen en een groot gemeenschapsgevoel liggen daaraan ten grondslag. Om dingen te 
organiseren en om vrijwillig bij te dragen aan sociale activiteiten in het belang van de gemeenschap 
zijn in Kruisland altijd mensen te vinden. Ook bedrijven steken regelmatig een handje toe door 
bepaalde materialen uit te lenen of werkzaamheden te doen. Een groot aantal verenigingen en 
dorpsactiviteiten worden al sinds jaar en dag in stand gehouden, waarbij nadrukkelijkoogis voor 
betrokkenheid van alle inwoners. En er worden altijd weer nieuwe activiteiten ontwikkeld.
De Kruislandse gemeenschapfunctioneert nog steeds zoals omschreven in hetDOP 2009. Er is geen 
behoefte aan nieuw onderzoek naarde sociale samenhang van Kruisland. Die is nog steeds zoals ze 
al zo lang is. Belangrijk is wel om die sterke sociale binding vanuit de gemeente voldoendete blijven 
faciliteren gedurende de komende járen. Met name de MFASiemburg, de basisschool, winkels voor 
levensmiddelen en de sportaccommodaties zijn daarbij aan te merken als vitale voorzieningen. 
Daarnaast is ook de aanwezigheid in hetdorp van horeca- en andere lokale ondernemers vangroot 
belang voor de leefbaarheid van Kruisland.
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7. Prioritaire thema's in relatie tot leefbaarheid
DK wil zich voorde komende vijf járen richten opeen beperkt aantal zaken, die naar haar idee 
essentieel zijn voorde leefbaarheid en het goed functioneren van de Kruislandse gemeenschap. 
Leefbaarheid is een containerbegrip, dat veel verschillende onderwerpen in zich verenigt. DK 
verstaat eronder, dat de bewoners genieten van stabiele welvaart in een veilige en ecologisch 
duurzame omgeving met een goed leef- en woonklimaat en voldoende voorzieningen voor jong en 
oud.
Ten aanzien van bepaalde aspecten van leefbaarheid wil DK een realistisch standpunt innemen. De 
demografische ontwikkelingen, die in Nederland spelen, spelen in Kruisland ook. De bevolking 
veroudert en wordt door (arbeids-)migratie geleide lijk aan anders van samenstelling. Net als overal 
verandert de digitalisering niet alleen veel praktische processen, maar zeker ook de sociale context, 
waarin mensen verkeren. En zo zijn er nog veel meerontwikkelingen gaande in onze maatschappij, 
die zich allemaal ook in Kruisland voordoen en die soms ook negatieve effecten op de leefbaarheid 
kunnen hebben. Het heeft geen zin om te doen alsof Kruisland zich tegen deze ontwikkelingen zou 
kunnen verzetten.
Kruisland moet leefbaar blijven. Maar dat wil niet zeggen, dat geprobeerd moet worden de tijd stil te 
zetten of terug te draaien. Leefbaarheid wil zeggen: aangepast zijn aan de omstandigheden van deze 
tijd. Pleidooien voor nieuwe winkels of tegen bepaalde vormen van schaalvergroting, digitalisering of 
het verdwijnen van sommige voorzieningen zijn zinloos. Het heil kan beter gezocht worden in 
slimme kleine oplossingen en zelfredzaamheid en solidariteittussen bewoners onderling.

In dit plan wil DK aandacht besteden aan de volgende aspecten van leefbaarheid in Kruisland:
7.1 Onderwijs
7.2 Wonen
7.3 Zorgvoorzieningen
7.4 Het verenigingsleven en andere georganiseerde sociale activiteiten
7.5 Winkelvoorzieningen en horeca
7.6 Sportvoorzieningen
7.7 Veiligheid op straat
7.8 Openbaarvervoer
7.9 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte
7.10 Verkeer, veiligheid en doorstroming
7.11 Groen en onderhoud van groen
7.12 Uitbreiding van wandel- en fietsmogelijkheden
7.13 Cultuurhistorische waarden

Per item wordt steeds aangegeven, welke activiteit de DK voor zichzelf ziet in relatie tot dat item.

7.1 Onderwijs
DK heeft sinds jaar en dag een goede relatie metdeZonnebergschool in Kruisland. Deze school is 
zelfstandig, beschikt over een goede accommodatie, is financieel gezond en heeft geen problemen 
met het aantrekken van personeel. De schoolfunctioneertgoed, haaltgoede resultaten, is goed 
ingebed in de Kruislandse gemeenschap en wordt bestuurd dooreen Kruislands schoolbestuur. De 
leerlingenprognose voorde komende járen is stabiel rond het huidige niveau van plm. 200 
leerlingen. Doordat diverse partijen goed samenwerken is in Kruisland Kinderopvang, basisonderwijs 
en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-12 jaar goed geregeld. Het vermogen om binnen de 
dorpsgemeenschap goed samen te werken tussen schoolorganisaties, aanbieders van dagopvang en 
buitenschoolse opvangen een aantal bewoners en maakt dit mogelijk. Dit is met name van belang 
voor gezinnen waarin beide ouders werken. Als deze voorzieningen niet op orde zouden blijven, dan 
wordt Kruisland als vestigingsplaats minderaantrekkelijk voorjonge gezinnen. Wel is het voorde
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kinderopvang belangrijk, dat het mogelijk wordt om in Kruisland boeken te lenen (bibliotheek) voor 
kinderen van 0-4 jaar. Dat is nu niet mogelijk.

De dorpsraad ziet voor zichzelf de komende tijd geen concrete activiteiten in relatie tot de 
Zonnebergschool.

7.2 Wonen
Om hetdorp vitaal te houden moethetmogelijkzijn voorjongeren, aldan niet afkomstiguit 
Kruisland, om in het dorp een huis te kopen of huren. Bestaande huizen worden vaak verkocht aan 
mensen van buiten het dorp tegen steeds hogere prijzen. De laatste járen zijn er enkele tientallen 
nieuwe huizen gebouwd en in 2021 zullen er nog 10-15 huizen bijkomen. Er blijft echter behoefte 
aan nieuwe huisvesting voorjongeren. Maar, gezien de steeds verder doorzettende vergrijzing is er 
ook meer behoefte aan woonvoorzieningen voor ouderen, waarbij dan weer bestaande huizen vrij 
kunnen komen voorandere groepen. In beide gehouden inspraakrondes isdoordiverse bewoners 
aangedrongen op het realiseren van nieuwbouw voor zowel jongeren als ouderen. Starterswoningen 
voorjongeren en ook woningen, geschiktvoorouderen. Doornieuwbouwte realiseren hoeven 
jongeren en ouderen hetdorp niet meerte verlaten, omdat ergeen geschikte huisvesting voor ze is. 
Het is de Dorpsraad bekend, dat de gemeente zich op dit moment oriënteert op de mogelijkheden 
om in Kruisland in de nabije toekomst enkele tientallen nieuwe woningen te realiseren. De 
gemeente heeft toegezegd, dat de te ontwikkelen plannen tijdig ter inzage zullen komen, zodat 
inspraak vanuit Kruisland mogelijk is.

DK stelt zich tot doel om met de gemeente in contact te blijven overnieuwbouwplannenen de 
inpassing daarvan, zodat inspraak vanuit Kruisland zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

7.3 Zorgvoorzieningen
Kruisland is een dorp dat zich kenmerkt door een hechte gemeenschap, waar een sterke sociale 
samenhang is. Tegelijkertijd is er echter ook sprake van een vergrijzingen een gebrek aan goede 
voorzieningen voorzorgen welzijn in hetdorp. Uit ondermeerde Lemon leefbaarheidsmonitor 
2019 blijkt dat inwoners van Kruisland zowel het aanbod (4.0) als bereikbaarheid (4.5) van 
zorgvoorzieningen als ruim onvoldoende beoordelen. Dit wijkt af van de overwegend (ruim) 
voldoende scores voorandere leefbaarheidsaspecten. Bovendien is deze score significant lager dan 
in andere kernen in de gemeente Steenbergen. Een andere ontwikkeling is dat ouderen wegtrekken 
uit het dorp als zij verwachten meer zorg nodigte gaan hebben, waardoor hun mogelijkheden voor 
sociale participatie worden beperkt.
Vanuit deze achtergrond, het verdwijnen van woongemeenschap het Pluspunten een gedeelde 
ambitie om zorgen welzijn voor inwoners van Kruisland te versterken is er uit samenwerking tussen 
KBO Kruisland, Zonnebloem Kruisland en Dorpsraad Kruisland in 2019 het initiatief genomen om de 
Stichting Welzijn Kruisland (SWK) op te richten. HeteetpuntWatde Pot Schaft is reeds in april 2018 
als gezamenlijke activiteit opgestart. Uit deze activiteit blijkt dat de behoefte aan ontmoetingvoor 
oudere inwoners groot is. Stichting Welzijn Kruisland werkt momenteel aan een pilot voor een 
'huiskamer' in MFASiemburg. Deze huiskamer is gericht op het realiseren van een laagdrempelige 
piekwaar kwetsbare inwoners van Kruisland elkaar lokaal kunnen ontmoeten en het bieden van een 
ondersteunende en stimulerende omgeving voor het versterken van welzijn, gezondheid en 
betrokkenheid.

Stichting Welzijn Kruisland is hierover in gesprek met de gemeente en andere relevante partners en 
bespreekt relevante ontwikkelingen van deze activiteiten met DK. DK zal deze initiatieven waar nodig 
ondersteunen en verwachtvanuit de gemeente ook een actieve en ondersteunende rol in het 
versterken van zorg en welzijn in Kruisland.
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7.4 Het verenigingsleven en andere georganiseerde sociale activiteiten
Kruisland is een dorp met een omvangrijk en rijk sociaal leven. Er zijn veel verenigingen en de 
bewoners zijn bereid en in staat om veel zelf te organiseren. De Carnavalsverenigingen de 
bouwclubs, waarbij veel jongeren zijn betrokken, zijn hiervan een goed voorbeeld. De gezamenlijke 
verenigingen zijn cruciaal voorde vitaliteit van het dorpsleven.
De MFASiemburgis een centraal punt, waar een groot gedeelte van het verenigingsleven zich 
afspeelt. Siemburgis een moderne, goed uitgeruste accommodatie, waarde hele week doorlopend 
activiteiten zijn, zoals gym en schoolgym, de harmonie, andere muzikale activiteiten, volleybal, 
tafeltennis, badminton, pilates, yoga en andere bewegingsvormen, EHBO, toneel, activite iten voor 
ouderen en voorgehandicapten. In Siemburg bevinden zich ook de huisartsenpost, de BSO (vooreen 
deel), en het loket voor de wijkagenten WijzijnSteenbergen. Ook worden er maaltijden geserveerd. 
Het is hetcentrale ontmoetingspunt voorhetdorp.
Het is van groot belang,datde faciliteiten die Siemburgbiedtop hethuidige niveauworden 
gehandhaafd. Hoewel Siemburgeen moderneen efficiënte bedrijfsvoering heeft zal er toch altijd 
een aanzienlijke bijdrage van de gemeente nodigzijn om financieel dekkend te kunnen blijven 
opereren en de accommodatie up-to-date te houden. De laatste járen is er veel gedaan om de 
financiële bijdragen van verenigingen, anderegebruikers en individuele bezoekers opeen zodanig 
peil te brengen, dat een reële bijdrage aan de kosten van deze belangrijke voorziening kan worden 
geleverd. Naar het oordeel van de DK moeide gemeente er voor waken de eigen bijdrage in de 
kosten niette hoogte maken, omdat anders verenigingen, andere gebruikers en bezoekers af haken. 
Dat zou grote schade toebrengen aan de sociale activiteiten in het dorp en er bovendien vervolgens 
toe leiden, dat Siemburg de door de gemeente gewenste eigen bijdrage sowieso niet meer kan 
realiseren, doorgebrekaan inkomsten. Siemburg heefteen actief, uit Kruisland afkomstig bestuur.

De Dorpsraad de gemeente erop blijven wijzen, dat een voldoende financiële bijdrage aan het 
sociale-en verenigingsleven in Kruisland essentieel blijft.

7.5 Winkelvoorzieningen en horeca.
Zoals in de meeste kleine kernenzijnerookin Kruisland bijnageenwinkelsmeer. DeCOOP- 
supermarkt vervult een belangrijke functie in het dorp. Niet alleen is het een welvoorziene winkel 
annex bakkerij, maar ook is het mogelijker pakketten af te halen of af te leveren en is er de 
mogelijkheid contant geld op te nemen. Ook is er een bezorgservice voor boodschappen. "De Spek", 
zoals de winkel in de volksmond wordt genoemd is voor veel(m.n. oudere) bewoners ook een vast 
dagelijks contactpunten de winkel geeft ondersteuning aan een aantal sociale activiteiten in het 
dorp. Deze winkel is cruciaal voor de Kruislandse gemeenschap. Verlies daarvan zou, vooral voor veel 
ouderen, een heel groot gemis zijn, zowel in praktisch als in sociaal opzicht. De Dorpsraad heeft 
gesproken met de eigenaren van de COOP en vast kunnen stellen, dat deze zich bijzonder positief 
opstellen als het gaat om het continueren en mogelijk nog verdergaand ondersteunen van sociale 
activiteiten via de winkel. Bij mogelijke toekomstige verbouwingen/aanpassingen aan en rond de 
winkel -noodzakelijk om up-to-date te blijven- is het belangrijk, datde gemeente de belangrijke 
functie van deze winkel goed op het netvlies heeft. Ook de parkeervoorzieningen in dit deel van de 
Molenstraat verdienen de aandacht.

Er zijn in Kruisland (behoudens Siemburg, de voetbal- en tenniskantine en de twee cafetaria's) nog 
maar twee horecagelegenheden, "De Commerce" en "Partycentrum Koch". Beide vervullen een 
belangrijke functie in het sociale leven in het dorp en zijn betrokken bij een groot aantal activiteiten.

DK gaat niet over het voortbestaan van de winkelen de horeca. De gemeente ook niet.
Wel vindt de Dorpsraad, datdegemeentein voorkomende gevallen (b.v. bij de beoordeling vaneen 
vergunningsaanvraag) een open oog moet hebben voor het grote belang van deze ondernemingen 
voorde gemeenschap.
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7.6 Sportvoorzieningen
Op dit momentzijn er in Kruisland op de volgende gebieden sportverenigingen actief: voetbal, 
tennis, tafeltennis, koersbal, badminton, biljart. In Siemburg is er gelegenheid vooryoga, pilates en 
Zumba. Daarnaast zijn erinformele groepen, die wielrennen, recreatief fietsen, hardlopen, 
wandelen, jeu-de-boule spelen etc. Begrijpelijkerwijs kunnen nietalie sportieve activiteiten 
ondersteund worden door de gemeente. DK is van mening, dat de accommodaties van de voetbal
en de tennisverenigingen de sportzaal van Siemburg voor de sportieve activiteiten in Kruisland van 
vitaal belang zijn. Deze accommodaties dienen op een goed niveau te zijn en dienen goed te worden 
onderhouden. Inde laatstejaren heeft de gemeente zich meeren meerteruggetrokken uithet 
operationele beheer van sportaccommodaties en is dit voor een deel in handen van de verenigingen 
zelf gelegd. De Dorpsraad ziet voor zichzelf geen taken op het gebied van het beheer van de 
sportaccommodaties. Dat is aan de besturen van de betreffende verenigingen en het bestuurvan 
Siemburg (sportzaal). Maartoch wil zij de gemeente erop wijzen dat de ervaring leert, dat 
uitbesteding van het beheeralleen succesvol kan zijn is wanneerde betreffende vereniging 
voldoende kennis en ervaring in huis heeftop beheersgebied, wan neer er heldere afspraken zijn wie 
verantwoordelijk isvoorwat en wanneerde budgetten dieterbeschikkingworden gesteld 
toereikend zijn. Als dat niet het geval komen sportverenigingen gemakkelijk in de problemen, 
waardoorvitale functies in het dorp in hetgedrang kunnen komen.

De Dorpsraad zal de gemeente wanneer nodig vragen om voldoende aandacht te blijven besteden 
aan een goede verdeling van taken, bevoegdheden en middelen bij het beheer van 
sportaccommodaties. Per accommodatie zijn de besturen zelf aan zet.

7.7 Veiligheid op straat
Het is lastig om criminaliteitscijfers, specifiek voor Kruisland, te vinden. DK heeft de indruk, dat 
Kruisland een tame lijk veilig dorp is, waar het gaat om criminaliteit en ernstigere vormen van 
crimineel-gerelateerde overlast. Daaroverzijn bij DK weinig klachten bekend. Welzijn ersoms 
klachten over(geluids-)overlast doorjongeren, maarvoorzoverde dorpsraad bekend zijn die niet zo 
ernstig, dat ze de veiligheid op straat bedreigen. Kruisland heefteen actieve buurtpreventie, die 
zondertwijfeleen goede bijdrage levert aan de positieve veiligheidssituatie.
Bij de doorde DK georganiseerde inspraak voordit Leefbaarheidsplan kwamen ergeen opmerkingen 
over de veiligheid op straat. Wel werd veelvuldig geklaagd over hondenpoep op de trottoirs en over 
zwerfvuil in het buitengebied en werd verzocht om stingentere handhaving. Vanuit de 
buurtpreventie werd aangegeven, dat een goede afstemming tussen de activiteiten van de 
wijkagent, de gemeentelijke boa's, de gemeentelijkejeugdwerkeren de buurtpreventie nog 
onvoldoende van de grond is gekomen. Wel is er is al een begin gemaakt om deze afstemming te 
verbeteren. Hoewel de veiligheidssituatie in Kruisland naar mag worden aangenomentamelijkgoed 
is, is er met name op het gebied van bestrijding van overlast verbetering mogelijk. Ook dient meer 
aandacht besteed te worden aan preventie (bijvoorbeeld doortijdig prullenbakken te legen) en 
dienen de bewoners aangespoord te worden om overlastklachten direct bij de gemeente te melden 
via de appof de website.

DK stelt zich tot doel met de gemeente te bespreken of en hoe de onderlinge afstemming verbeterd 
kan worden.

7.8 Openbaar vervoer
In Kruisland bestaat het enige openbaarvervoeruitde buurtbus. Deze buurtbussen, die rijden op de 
route Oud-Gastel, Kruisland, Steenbergen, Welberg, Moerstraten, Heerle en Wouw worden gereden 
door vrijwilligers uit Oud Gastel en Kruisland. Mensen uit Kruisland, die aangewezen zijn op het
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openbaar vervoer hebben dus maar één mogelijkheid om van en naar Kruisland te reizen: één keer 
peruur met een buurtbus in de richting Steenbergen en één keerperuurmeteen bus in de richting 
Oud-Gastel. En dit alleen van ma t/m vr tussen grofweg09.00-18.00 alleen en buiten de 
schoolvakanties.
Wel zijn er nog enkele andere vervoersmogelijkheden. Mensen van 5S+ kunnen gebruikmaken van 
de Plusbus, die vanuit Steenbergen opereert en beschikbaar is in de hele gemeente. Mensen met 
een WMO- indicatie kunnen soms gebruik maken van voor hen specifiek vervoer. Ook kunnen 
mensen gebruik maken van een (deel-)taxi.
Hoewel er een beperkt aantal signalen over vervoersproblemen zijn ontvangen moet de huidige 
dienstregeling toch worden gezien als het absolute minimum aan openbaar vervoer en zal de 
buurtbusvoorziening niet verder ingek rompen kunnen worden.

DK is van mening, dat het aanbod van openbaarvervoerin Kruisland op een minimaal niveau is en 
vraagt de gemeente dit aanbod niet verder te verlagen Bij voorgenomen wijzigingen in het 
vervoersaanbod wilDK tijdig inspraakhebben. DK staat open voor nieuwe initiatieven op het gebied 
van openbaarvervoer.

7.9 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte
Los van de schade, die in 2020 ontstaan is door de aanleg van glasvezelen doorde vervangingvan 
een aantal waterleidingen is er een redelijke tevredenheid overde kwaliteit van de bestrating in het 
dorp. De straatverlichting is in een groot deel van Kruisland in 2020 vernieuwd. Op een enkele plek 
(looppad tussen Langewegen Den Darink) ontbreekt nog goede straatverlichting en na overleg heeft 
de gemeente toegezegd vooreen oplossingte zorgen in 2021. Sinds 2020 heeft de DKeendirect 
contact met de voor Kruisland verantwoordelijke voorman van de Afdeling Operationeel Beheer om 
zodoende snellerte kunnen inspelen op geconstateerde kleinereproblemen. Datwerktgoed. DK wil 
daarnaast meerinzicht in degemeentelijkeplanningvooronderhoudvan de infrastructuur 
verwerven en dat inzicht gebruiken om de afstemming over prioriteiten verder te verbeteren.

DK streeft naar een meer structureel contact met de gemeente over de kwaliteiten het onderhoud 
van de infrastructuur in het dorp.

7.10 Verkeer, veiligheid en doorstroming
Kruisland heeftdoorzijn sterk agrarisch karakterveelzwaarlandbouw-en landbouw-gerelateerd 
vrachtverkeer in het dorp. Kruisland ligt immers in een gebied, dat is aangewezen voor agrarische 
ontwikkeling. Daarnaast is erdoor de ligging op het kruispunt van doorgaande wegen sowieso veel 
doorgaand (vracht) verkeer, waarvoor op dit moment geen redelijke alternatieve routes bestaan. De 
huidige situatie kan nog aanmerkelijk verslechteren, indien de voornemens om op de N268 tussen 
Roosendaal Noord en de aansluiting met de A4 bij Dinteloord voorvrachtverkeertol te gaan heffen. 
Dan mag worden aangenomen, datertervermijdingvan de tol sluipverkeerin Kruisland zal 
verschijnen. Meer informatie overde tolplannen op https:ZZwww:vrachtwaaenheffina. nl

Aan de ene kant moet de inrichting van de infrastructuur de bewoners zoveel moge lijk veiligheid en 
woongenot bieden, aan de andere kant moet ook het (zware) verkeer zijn weg kunnen vinden 
zonder al te grote hinder. Een bijzondere uitdaging. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 
(GVVP) wordt hieraan aandacht besteed en voor Kruisland worden een aantal aanpassingen 
voorgesteld. Zo is er de reconstructie van de kruising Engelseweg/Molenstraat/Gastelseweg met 
bijzondere aandacht voorterplekke overstekende fietsers, de herinrichting van de parallelweg langs 
de Gastelsewegom de snelheid ter plekke te verminderen en de verbetering van de veiligheid bij de 
oversteekplaats voorde schoolkinderen inde Molenstraat. Dat zijn allemaal zinvolle verbeteringen, 
die de veiligheid verhogen, maar een echte oplossing voor het probleem van het toenemende 
(zware) verkeer kan daarmee niet worden gerealiseerd.
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Daarom zal DK zal de gemeente vragen een diepgaande analyse te maken van de verkeerssituatie in 
Kruisland en daarbij ook mogelijke verbeterpuntenaan te geven. Daarbij dient ook de mogelijkheid 
om een rondweg aan te leggen te worden onderzocht.

DK zal in 2021 de toekomstige verkeerssituatie van Kruisland aan kaarten bij de gemeente en vragen 
om een grondige analyse en om onderzoekvan de mogelijkheden terverbetering, daarbij inbegrepen 
de haalbaarheid van een rondweg.

7.11 Groen en onderhoud van groen
Voldoende groen is in Kruisland altijd al een zwak puntgeweest. De aanlegvan een dorpspark of een 
"dorpsbos" is een langgekoesterde wens van velen. Het DOP spreekt al van een visvijver in 
combinatie met een park of bos, maar dit initiatief is in 2020 gestrand. DK is van mening, dat erzicht 
zou moeten komen opeen locatie, in of tegen het dorp aan, waar een behoorlijke hoeveelheid 
groen kan worden gerealiseerd. Ditzou in lijn zijn met de plannen van de gemeente om veel 
bomen/groen aan te planten. En ookde bewoners geven metgrote regelmaataan behoeftete 
hebben aan een dorpsbos/dorpspark, waarbij ook hetvorigjaar gestrande plan voor de visvijver met 
groen regelmatigterugkomt.
Een tweede vraag, die DK zich stelt is, of het mogelijkis om binnen de komgrenzen meer groen te 
realiseren op kleine stukjes grond van de gemeente, die zich daarvoor zouden lenen.
En ook is er de vraag of het mogelijkis om in de polders rond Kruisland op een aantal plekken 
bomen te planten. Het gaat dan niet om grootschalige aanplant, maar meer om het opvullen van 
kleinere stukken grond, die zich daarvoor zouden lenen. DKzal deze drie mogelijkheden tot 
vergroeningformeel aankaarten bij de gemeenteen biedt aan om samen met de gemeente de 
praktische mogelijkheden te verkennen.
Ter verfraaiing van de dorpskern zorgt DK eral enkelejarenzelfvoor,datin de zomereen vijftiental 
lantaarnpalen wordt aangekleed met manden met bloemen (zgn. hanging baskets). DK verzorgt de 
hanging basketsen heeft daarvoor met hulp van het initiatievenfonds van degemeenteeen 
waterwagen aangeschaft.

DK zal de gemeente actief benaderen om het dorpsbos/dorpspark gerealiseerd te krijgen, om te 
bezien of er binnen de kern meer groen kan komen en om te bezien of er in de omliggende polders 
extra bomen kunnen worden geplant.

7.12 Uitbreiding van wandel- en fietsmogelijkheden.
In Kruisland wordt veel gewandeld. Er zijn routes, die doorveel bewoners worden gelopen, zoals 
bijvoorbeeld het "Rondje Brug", van Kruisland richting Oud Gastel, vervolgens onder de Commissaris 
van der Hartenbrug door en weerterug. Of vanuit Kruisland de Brugweg in de richting Tuimelaars 
Kreek/Het Haantje en weerterug. En zo zijn er nog diverse, waaronder het "Ommetje rond het 
Dorp". Een probleem is, dat de wandelaars op deze routes voor een groot deel gewoon op de weg 
moeten lopen. Bijvoorbeeld overde parallelweg langs de Gastelsewegof overde Brugweg. Dat is 
niet alleen gevaarlijk, maar het verhoogt het wandelplezier ook niet bepaald. DK is van mening, dat 
een aantal wandelroutes zonde ral te ingrijpende aanpassingen veiliger en veel aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden. DK wil de gemeente voorstellen om het "Rondje Brug" en het rondje 
richting de Tuimelaars Kreek/Het Haantje op te waarderen, dooraparte wandelpaden (b.v. 
gravelpaden) langs de parallelwegen de Brugweg te realiseren. Daar zijn goede mogelijkheden voor. 
Daarnaast wil DK 2021 gebruiken om te zoeken naar andere wandelmogelijkheden, die qua gebruik 
van de grond en qua kosten haalbaar zouden moeten zijn. Vanuit de Markt zouden al deze 
wandelroutes duidelijk moeten worden aangegeven, zodat n iet alleen Kru islanders maar ook 
anderen, die ter plekke minder bekend zijn ervan gebruik kunnen maken. De Markt zou dan het 
centrale punt van een bescheiden wandelnetwerk kunnen zijn.
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Rond Kruisland kan ook uitstekend gefietst worden. Het weidse polderlandschap is aantrekkelijk en 
er zijn veel mooie plekjes te bezoeken. DK wilde komende járen de al bestaande fietsroutes in kaart 
brengen en bekijken of het ontwikkelen van fietsroutes, die starten vanaf de Markt in Kruisland en 
geheel in de gemeente Steenbergen liggen meerwaarde heeftten opzichte van alle al bestaande 
routes. Mocht blijken, dat in Kruisland startende routes echt iets toevoegen, dan kan de gemeente 
gevraagd worden om de bewijze ring voor haar rekening te nemen.

DK wil met de gemeente in overleg over het realiseren van een bescheiden netwerk aan 
wandelroutes rond het dorp; wandelroutes, die als starten eindpunt de Markt hebben. DK gaat de 
gemeente voorstellen om op kortere termijn aparte wandelpaden langs de parallelweg van de 
Gastelseweg en in de Brugweg aan te leggen.
DK wil zich oriënteren op de toegevoegdewaardevan een aantalfietsroutes binnen degemeente 
Steenbergen, die als start-fstop-en/of eindpunt de Markt in Kruisland hebben.

7.13 Cultuurhistorische waarden
Ook in en rond Kruisland zijn er beslist plaatsen met cultuurhistorische waarde. Denk aan de 
Coupure in de Stoofweg, waar vroeger de stoomtram langs kwam of de beide kerken. DK 
heeft de indruk, dat in Kruisland cultuurhistorische waarden beter zichtbaar gemaakt 
kunnen worden en dat een aantal bijzondere plaatsen bij zowel bewoners als bezoekers 
onvoldoende bekend zijn. Ook zijn er bijzondere landschappen, die onvoldoende bekend 
zijn. Net zoals bijzondere stukjes natuur, bijvoorbeeld langs enkele kreken. Middels 
informatieborden zouden interessante plaatsen of objecten beter onder de aandacht 
kunnen worden gebracht, vooral als die langs wandel- of fietsroutes gelegen zijn.

DK wil in 2021 en 2022 uitzoeken wat cultuurhistorisch vermeldenswaard is en -indien het 
nodige wordt aangetroffen- de gemeente vragen om informatieborden te plaatsen.

8. Samenvatting van activiteiten, periode 2021 t/m 2025
Hoewel er gedurende de periode 2021 t/m 2025 beslist nieuwe onderwerpen op de agenda van DK 
zullen komen, opeigen initiatief, dan wel door ontwikkelingen in de externe omgeving wil DK in deze 
periode in iedergeval de volgende zaken aanpakken:

* DK stelt zich tot doel om met de gemeente in contact te blijven overnieuwbouwplannenen 
de inpassing daarvan, zodat inspraak vanuit Kruisland zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

« DK zal de initiatieven van de Stichting WelzijnKruisland waar nodig ondersteunen en
verwacht vanuit de gemeente ook een actieve en ondersteunende rol in het versterken van 
zorgen welzijn in Kruisland.

» DK zal de gemeente erop blijven wijzen, dat een voldoende financiële bijdrage aan het 
sociale- en verenigingsleven in Kruisland essentieel blijft.

» DK zal de gemeente wanneer nodig vragen om voldoende aandachtte blijven besteden aan 
een goede verdeling van taken, bevoegdheden en middelen bij het beheer van 
sportaccommodaties. Per accommodatie zijn de besturen zelf aan zet.

DK stelt zich tot doel met de gemeente te bespreken of en hoe de onderlinge afstemming van 
de betrokken partijen op het gebied van de veiligheid op straat en bestrijding van overlast 
verbeterd kan worden.
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» DK is van mening, dat het aanbod van openbaarvervoerin Kruisland opeen minimaal niveau 
is en vraagt de gemeente dit aanbod nietverderte verlagen en bij voorgenomen wijzigingen 
in het vervoersaanbod tijdig inspraak te kunnen hebben.

» DK streeft naar een meer structureel contact met de gemeente over de kwaliteit en het 
onderhoud van de infrastructuur in het dorp.

» DK zal in 2021 de toekomstige verkeerssituatie van Kruisland aan kaarten bij de gemeente en 
vragen om een grondige analyse en om onderzoek van de mogelijkheden ter verbetering, 
daarbij inbegrepen de haalbaarheid van een rondweg.

* DK zal de gemeen te actief benaderen om het dorpsbos/dorpspark gerealiseerd te krijgen, om 
te bezien of er binnen de kern meer groen kan komen en om te bezien of er in de omliggende 
polders extra bomen kunnen worden geplant.

* DK wil met de gemeente in overleg over het realiseren van een bescheiden netwerk aan 
wandelroutes rond het dorp; wandelroutes, die als starten eindpunt de Markt hebben. DK 
gaat de gemeente voorstellen om op kortere termijn aparte wandelpaden langs de 
parallelweg van de Gastelseweg en in de Brugweg aan te leggen.
DK wil zich oriënteren op de toegevoegde waarde van een aantal fiets routes binnen de 
gemeente Steenbergen, die als start- en eindpunt de Markt in Kruisland hebben.

» DK wil in 2021 en 2022 uitzoeken wat cultuurhistorisch vermeldenswaard is en - 
indien het nodige wordt aangetroffen- de gemeente vragen om informatieborden te 
plaatsen.

Kruisland, 12 april 2021 
De leden van de Dorpsraad
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