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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

Steenbergen; 1 december 2020

Aan de Raad,

Op 12 januari 2020 heeft de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer de toekomstvisie gebied 
Stellenbos/Sunclass aan wethouder Esther Prent gepresenteerd. Met deze raadsmededeling 
willen wij u informeren over de ontwikkelingen rondom deze visie.

Een terugblik

Zeven medewerkers van de gemeente Steenbergen zijn begin maart 2020 met de dorpsraad 
het gebied in gegaan. De dorpsraad heeft tijdens deze excursie uitgelegd welke ideeën ze 
hebben en wat de achterliggende verhalen zijn van de toekomstvisie. Zo werd duidelijk waar 
de noodzaak ligt en welke ontwikkelkansen het gebied kent.

Het maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk wat gebundeld is in de toekomstvisie van 
Nieuw-Vossemeer leende zich uitstekend als realistische casus voor de Wageningen 
University 8í Research (WUR). Zodoende zijn begin mei 2020 een viertal studenten van de 
opleiding Atelier Landscape Architecture and Planning 10 weken met deze casus aan de slag 
gegaan. Vanwege Covid-19 hebben ze het hele onderzoek digitaal uitgevoerd wat voor een 
extra uitdaging zorgde. Het resultaat hebben de studenten begin november 2020 
gepresenteerd aan ons met een eerste positieve reactie als resultaat.

Projectteam

Gedurende bovenstaande periode is er een ambtelijk projectteam opgericht. Deze periode 
hebben zij zich ingezet om de relatie met belangrijke stakeholders uit het gebied zoals de 
Dorpsraad, Rijkswaterstaat Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer te 
versterken. Daarbij heeft ook Rijkswaterstaat een bezoek gebracht aan Nieuw-Vossemeer 
zodat de Dorpsraad ook met hen het gesprek kon voeren over de wensen en ideeën.
Er wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak en samen met de stakeholders gekeken naar 
concrete wenselijke acties die direct kan worden uitgevoerd. De Dorpsraad en het 
projectteam trekken hier samen in op om vervolgens tot een uitvoeringsprogramma te 
komen.
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Visie documenten

Met deze raadsmededeling bieden wij u ter kennisgeving de twee visie documenten aan. De 
visie van de dorpsraad en het rapport van de WUR-studenten. Beide rapporten spreken voor 
ons ter verbeelding en zijn zeer blij met de actieve rol die de dorpsraad inneemt in de 
toekomst van Nieuw Vossemeer. Een rol die we van harte ondersteunen en samen aan de 
slag gaan om Nieuw Vossemeer toekomstbestendig te maken. We houden u graag 
aangesloten bij het vervolg proces. Zodra er nieuwe documenten beschikbaar zijn of 
ontwikkelingen plaatsvinden zullen we deze ook met u delen.

Hoogachtend, ļ
f J

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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