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Onderwerp
Stand van zaken visie en uitvoering entrees gemeente Steenbergen

Steenbergen; 26 juli 2022

Aan de Raad,

Inleiding

Op dinsdag 29 oktober 2019 heeft het college de visie op de entrees van Steenbergen en het 
daarbij behorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma is een 
planning gemaakt waarin is opgenomen dat alle entrees van de gemeente Steenbergen tussen 
2020 en 2023 worden opgeknapt.

Graag brengen wij u via deze raadsmededeling op de hoogte over de stand van zaken van het 
uitvoeringsprogramma.

Waar staan we op dit moment

In de tabel op de volgende pagina is weergegeven wat de stand van zaken is omtrent de 
uitvoering van de verschillende deelprojecten. Hierbij maken wij de kanttekening dat de visie 
opgesteld is op basis van schetsen die in het voortraject niet zijn onderzocht op haalbaarheid. Nu 
een aantal van de entrees is aangepakt zien we dat de conceptontwerpen niet altijd realiseerbaar 
zijn of dat de kosten vele malen hoger liggen als waar in de raming vanuit is gegaan. De projecten 
die dit betreft worden onder de tabel verder toegelicht. Hierbij gaan wij dieper in op de projecten 
en geven wij een toelichting waarom de projecten niet uitvoerbaar zijn. Daarnaast wordt er een 
doorkijk gegeven hoe we deze projecten in de toekomst tot uitvoering willen brengen.
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Stand van zaken en planning uitvoerings programma entrees
Kern Locatie entree Planning Status
Nieuw
Vossemeer Assumburgweg 2022 In voorbereiding
Nieuw
Vossemeer Molenweg 2022/2023 In voorbereiding
Steenbergen Franseweg 2020 Afgerond

Steenbergen Watertorenweg 2020/2022
Deels afgerond/ln 
voorbereiding

Steenbergen Wipstraat/Welberg 2020 Afgerond
Dinteloord Steenbergseweg 2020 Afgerond

Dinteloord Havenweg 2020
Deels afgerond/niet 
uitvoerbaar

Dinteloord Molendijk 2022 In voorbereiding
Kruisland Roosendaalseweg 2021 Afgerond - komborden

Kruisland Molenstraat 2021
2023 - integraal met
GWP

Kruisland Langeweg 2021 Afgerond - komborden
Kruisland Brugweg 2021 Niet uitvoerbaar
Welberg Boomdijk 2021 Niet uitvoerbaar
De Heen Dorpstraat 2023 Integraal met water

Heense Molen West 2022
Vergroening vanuit 
provincie

Heense Molen Oost 2022
Vergroening vanuit 
provincie

Voor de volgende entrees geldt dat deze op basis van de geschetste visie niet of slechts deels 
uitvoerbaar zijn.

Havenweg Dinteloord
De havenkom in Dinteloord is inmiddels helemaal opgeknapt. In de visie voor de entrees is naast 
de Havenkom ook de Havenweg vanuit het plaatsnaambord naar de haven opgenomen. Hierbij is 
een beeld geschetst dat het gehele wegprofiel wordt aangepast en dat er bredere trottoirs 
komen met bomen. Kijkend naar het gereserveerde budget voor deze entree is dit totaal niet 
realistisch. Het voorstel is dan ook deze entree op dit moment nog niet uit te voeren en de entree 
te versterken wanneer de Havenweg aan de beurt is voor groot wegonderhoud.

Brugweg Kruisland
Hier in onvoldoende ruimte om de entree aan te pakken. Het enige wat hier gedaan kan worden 
is het vervangen en aankleden van de komborden.
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Boomdijk Welberg
Hier in onvoldoende ruimte om de entree aan te pakken. De locatie die wordt genoemd in de 
visie is in particulier eigendom.

Aussumburgweg
Binnen de visie is het belangrijkste speerpunt van deze entree om de kreek zichtbaar te maken. 
Hiervoor dient een grote hoeveelheid grond afgegraven te worden. De af te graven grond blijkt 
na nader onderzoek vervuilt te zijn waardoor de kosten veel hoger uit zullen vallen als geraamd. 
Daarnaast is de grond waar de werkzaamheden uitgevoerd moet worden niet in eigendom van 
de gemeente maar van Staatsbosbeheer. Voor deze locatie zullen wij in overleg met 
Staatsbosbeheer bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De volgende projecten vallen samen met andere werkzaamheden en worden derhalve integraal 
opgepakt of worden uitgevoerd wanneer de andere werkzaamheden zijn afgerond.

Molenstraat Kruisland
Bij de kruising van de entree ligt een opgave vanuit het GWP. Wanneer duidelijk is welke 
werkzaamheden hieruit voortvloeien kan de aanpak van de entree worden opgepakt.

Dorpstraat De Heen
Hier ligt een opgave vanuit water. Hierbij zal ter hoogte van de entree een natuurvriendelijke 
oever worden aangelegd waarbij we rekening houden met het versterken van de entree.

Heense molen West en Oost
Vanuit de provincie staan er werkzaamheden gepland voor de Rijksweg en Zeelandweg-Oost. 
Hierbij is in overleg met de inwoners gekeken naar het vergroenen van het gebied. De 
werkzaamheden staan voor dit najaar op de planning.

Wat kunt u verwachten

Het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd met de daarvoor gereserveerde middelen. Bij de 
vaststelling van het uitvoeringsprogramma is voor 2020, 2021 en 2022 een bedrag van C100.000 
als exploitatiebudget opgenomen in de begroting. Tijdens de uitvoering van de verschillende 
deelprojecten is zoveel mogelijk gezocht naar aansluitende projecten om de gebieden zo 
integraal mogelijk op te pakken en op deze manier kosten te besparen. Bij meerdere 
deelprojecten zien wij dat de geschetste visie veel ambitieuzer is als het budget dat in 2019 is 
geraamd. Door de projecten integraal op te pakken is het gelukt een aantal van de projecten 
volgens de geschetste visie uit te voeren, bij een deel van de projecten is gekozen om met het 
beschikbare budget zo dicht mogelijk bij de visie te komen en voor een aantal projecten kan nu al 
gezegd worden dat deze niet uitvoerbaar zijn met het huidige budget.

In de planning is te zien welke projecten zijn uitgevoerd en welke voor aankomend plantseizoen 
op de planning staan. We zijn gestart met de voorbereiding van de nog uit te voeren projecten en 
verwachten in september een duidelijk in beeld te hebben wat de kosten zijn. Zodra we dit 
scherp hebben wordt de afweging gemaakt of de nog openstaande projecten binnen het huidige 
budget kunnen worden uitgevoerd. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de visie niet 
aansluit bij het budget en dat de kosten voor de uitvoering van projecten de afgelopen járen 
sterk zijn gestegen.
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De projecten die we integraal uit kunnen voeren of die niet realistisch zijn geraamd worden niet 
binnen de gestelde planning van 3 jaar uitgevoerd. Dit om geen onnodig hoge kosten te maken 
en de visie zoveel mogelijk in stand te houden. Voor deze projecten geldt dat wij de 
voorbereiding op gaan starten om zo een duidelijk beeld te creëren van de kosten die aan de 
projecten verbonden zijn. Zodra dit inzichtelijk is zal de raad worden geïnformeerd welke 
consequenties dit met zich mee brengt voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en de 
opgestelde visie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de locosecretaris, de locoburgemeester,

mr. N.M.H.C. Pot-Broos
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