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/ onderwerp / 
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Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

K001 10 januari 2022 / 

ingekomen stukken / 

Gommeren / Prent

Wethouder Prent geeft 

aan dat Landschappen 

van Allure onderdeel zijn 

van de interim controle. 

Naar verwachting zijn 

eind februari de 

Steenbergse cijfers 

compleet. Zodra er meer 

duidelijkheid is de wijze 

van financiering komt de 

wethouder hierop terug.

K002 24 februari 2022 / 

vragenhalfuur / 

Gommeren / Prent

De wethouder zegt toe 

informatie te verstrekken 

over wat er mogelijk is op 

Fort Henricus rondom 

het Vestingweekend.

‘Met Natuurmonumenten wordt afgesproken dat op woensdag 13 april een historische 

middag voor alle basisscholen op het fort wordt georganiseerd, met een middeleeuwse 

markt en enkele soldaten in historische kledij. Natuurmonumenten verleent geen 

toestemming om op zaterdag 16 en zondag 17 april een militaire reenactment 

(soldatengevecht, ruiterij, afschieten kanon) uit te voeren op de wallen en bastions van het 

fort. Dat zou alleen op het binnenterrein mogen en dat is daar op dit moment ongeschikt 

voor, te drassig. Het binnenterrein is alleen in juli, augustus en september te gebruiken. In 

plaats daarvan vindt de reenactment nu plaats op de locatie van het levensbos aan de 

Krommeweg, echter zonder ruiterij en gevechtshandelingen vanwege de oorlogssituatie in 

Oekraïne.’

Afgehandeld

Korte termijn toezeggingenlijst voor juni 2022



K003 9 mei 2022 / vragen 

halfuur / Baali / Knop

Wethouder zegt toe de 

de ontwikkelaar erop aan 

te spreken omwonenden 

mee te nemen in de 

plannen en het 

bouwproces

“Op 19-05-2022 is er n.a.v. vragen die gesteld zijn tijdens het vragenhalfuur van 09 mei 

telefonisch contact geweest tussen de ontwikkelaar en de accountmanager bedrijven van 

de gemeente Steenbergen. De ontwikkelaar heeft aangegeven te zijn gebeld door een 

gemeenteraadslid met vragen over de planning rondom sloop en bouw van “hartje 

Steenbergen”. 

Daarbij heeft de ontwikkelaar uitgelegd dat de bouw nooit is gestopt en dat de 

sloopwerkzaamheden en bouwvoorbereidingen gewoon doorgaan. Echter is er wel 

vertraging geweest in het proces omwille van archeologisch onderzoek en asbestsanering. 

Op dit moment is de bouw gaande en worden er funderingen geplaatst met stempels die 

de buitenmuren dragen zodat de rest van de sloop kan worden gedaan. Vertragingen die 

zijn opgelopen zijn te wijten aan het bemoeilijken van archeologisch onderzoek en het 

moeilijk vinden van personeel in de bouw. 

Echter zijn toekomstige bewoners van het hele bouwproces op de hoogte en is dit ook 

contractueel afgestemd. De ontwikkelaar vind het opmerkelijk dat de raad 2x dezelfde 

vragen stelt in 6 weken tijd terwijl er toen ook een duidelijke toelichting is gegeven. De 

ontwikkelaar geeft aan gefrustreerd te zijn dat hij als ontwikkelaar met goede intenties in 

kwaad daglicht wordt gezet door de politiek en de pers. En dat terwijl hij zijn nek uitsteekt 

voor een stukje binnenstedelijke vernieuwing in het centrum van Steenbergen. Er is aan de 

ontwikkelaar verzocht om datums rondom sloop en bouw beter te communiceren met 

omwonende en toekomstige bewoners. Ook is er aan de ontwikkelaar aangegeven dat er 

onrust heerst onder de omwoners en toekomstige bewoners. Communicatie kan deze 

onrust wegnemen. “

Afgehandeld



K004 9 mei 2022 / vragen 

halfuur / Kouwen / 

Baartmans

Wethouder zegt toe 

binnen twee weken 

schriftelijk te 

beantwoorden wanneer 

het gebruik van de opslag 

bij het sportpark 

geminimaliseerd zal 

worden, de opslag zal 

uiteindelijk alleen door 

het wijkteam geruikt 

gaan worden. 

Vandaag zijn we begonnen met het planten van een haag en hebben tevens de Mevrouw 

gesproken over het gebruik van dit terrein en waar we de aanpassingen moeten doen .

Het bedrijf ( glasvezel ) dat de afgelopen maanden gebruik heeft gemaakt van dit terrein is 

inmiddels vertrokken en hebben hun materialen meegenomen hiermee is de overlast 

verdwenen .

Verder gaan we het opgeslagen materiaal weer terug verhuizen naar de gemeentewerf 

zodra de werkzaamheden hier zijn afgerond .

Afgehandeld

K005 9 mei 2022 / vragen 

halfuur / Verbeek / 

Baartmans

Wethouder zegt toe 

binnenschriftelijk te 

reageren op het 

maaiwerk van het 

herdenkingsbos, met 

name de plek waar veel 

brandnetels staan 

De werkzaamheden voor de aanleg van de contouren van het levensbos starten op korte 

termijn. Hierbij zal het gehele terrein aangepakt worden. Vooruitlopend op de start van de 

werkzaamheden zijn er dinsdag 10 mei al een aantal paden gemaaid om het terrein voor 

nu bereikbaar te maken. 

Afgehandeld

K006 9 mei 2022 / 

vragenhalfuur / Baali / 

Krook

De wethouder zegt toe 

na te gaan of er een brief 

gestuurd kan worden 

naar alle inwoners van de 

gemeente Steenbergen 

over de eenmalige 

energietoeslag, en wat de 

kosten zijn van het 

versturen van deze 

brieven. 

Het is mogelijk om alle inwoners een brief te zenden. De kosten komen ongeveer op € 

15.000

Afgehandeld



K007 9 mei 2022 / 

uitvoeringsplan en 

verordening 

schuldhulpverlening 

2020-2024  / Huisman 

& Baali / Krook

Wethouder zegt de heer 

Huisman toe schriftelijk 

te antwoorden welke 

termijnen gehanteerd 

worden en waar deze 

termijnen op zijn 

gebaseerd, met name de 

8 weken  beslistermijn. 

Wethouder zegt de heer 

Baali toe te 

beantwoorden wat de 

aanvullende kosten zijn 

als de beslistermijn 

verkort wordt naar 6 of 4 

weken. 

Openstaande 15 vragen mbt het onderwerp verordening schuldhulpverlening + 2 

relevanten bijlagen zijn separaat verzonden, en toegevoegd als bijlagen bij het agendapunt 

bij de besluitvormende vergadering.

Afgehandeld

K008 9 mei 2022 / 

Actualisatie APV / 

Theuns / van den Belt

Burgemeester zegt toe 

schriftelijk te 

beantwoorden waarom 

carbidschieten (2:73a) 

van 10:00 tot 02:00 is 

toegestaan en vuurwerk 

van 18:00 tot 02:00

De tijden dat consumentenvuurwerk is toegestaan, staan opgenomen in artikel 2.3.6 van 

het (Landelijk geldende) Vuurwerkbesluit. De tijden dat carbidschieten is toegestaan, zijn 

geregeld in artikel 2:73a van onze APV (van 10 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts). Deze 

verbodsbepaling op carbidschieten is tegelijkertijd met de ontheffingsmogelijkheid hierop 

in het leven geroepen. Dit artikel is tot stand gekomen na regionaal overleg waarbij de 

meeste gemeenten uit ons district voor deze optie hebben gekozen. De reden dat de tijden 

voor carbidschieten afwijken van het Vuurwerkbesluit, is gelegen in de culturele traditie, 

waarbij het gebruikelijk is dat dit in de middag al plaatsvindt. 

Afgehandeld



K009 9 mei 2022 / 

Ingekomen stukken 

Ruimte en Economie / 

Stoeldraijer / Prent

Wethouder zegt toe 

schriftelijk te 

beantwoorden hoeveel 

arbeidsmigranten op dit 

moment een taalcursus 

volgen. 

Arbeidsmigranten uit de volgende landen volgden medio mei 2022 taallessen bij de 

bibliotheek Steenbergen: Polen (6), Roemenie (4), Bulgarije (3), Portugal (2), Somalië (1), 

Armenië (1), Oekraïne (3), Thailand (1) en Rusland (1). In 2021 hebben 26 arbeidsmigranten 

(niet gesplitst naar het land van afkomst) een taalcursus bij Curio gevolgd.

Afgehandeld

K010 9 mei 2022 / 

Ingekomen stukken 

Ruimte en Economie / 

Lambers / Prent

De wethouder zegt toe 

schriftelijk te 

beantwoorden waar in 

het vastgestelde beleid 

arbeidsmigranten staat 

dat arbeidsmigranten 

ook gevestigd mogen 

worden in het centrum

De eerste alinea van pagina 10 van de Beleidsnota Arbeidsmigratie stelt het volgende:

Binnen het huidige bestemmingsplan zijn er mogelijkheden om huisvesting van 

arbeidsmigranten te realiseren binnen de kernen. Dit is het geval bij panden met een 

specifieke horecabestemming of binnen de bestemming ‘Centrumdoeleinden’. In de 

praktijk is hier de afgelopen jaren gebleken beperkt gebruik van gemaakt. Er worden 

enkele bovenwoningen in het centrum van Steenbergen benut en er is een pension in 

Kruisland. Deze planologische ruimte blijft gehandhaafd. De redenering is dat deze locaties 

al gelegen zijn in een gebied waar veel activiteit plaatsvindt (onder andere horeca, winkels 

en kantoren) waardoor het in tegenstelling tot een reguliere woonwijk aanvaardbaar wordt 

geacht om hier ruimte te bieden voor de huisvesting arbeidsmigranten.

Afgehandeld
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M001 24 februari 2022 / 

vragenhalfuur / Baali / 

Krook

De wethouder zegt toe 

de evaluatie met de 

Kredietbank eind 2022 

met de raad te delen.

Middellange toezeggingenlijst voor juni 2022








