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GEMEENTE STEENBERGEN

“Vergeet Rotterdam,
vergeet Utrecht,
vergeet Amsterdam:
Steenbergen
wordt – weer - hét
kloppende hart
van op z’n minst
onze regio.”
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Uitvoeringsprogramma marketing
“Vergeet Rotterdam, vergeet Utrecht, vergeet Amsterdam: Steenbergen
wordt – weer - hét kloppende hart van op z’n minst onze regio.”
Deze inmiddels al veelvuldig gebruikte quote van burgemeester Ruud van
den Belt wil niet zeggen dat het hem ontbreekt aan realiteitszin.
Integendeel. Hij wil er mee aangeven dat de gemeente Steenbergen niet
te bescheiden moet zijn. “Wij hebben alles in huis om op zijn minst het
bruisende middelpunt te zijn van deze regio. Als we daar zelf niet in
geloven, wie dan wel?”
Steenbergen is dan ook een gemeente om trots op te zijn. Waar in het
overgrote deel van Brabant de locaties om te ontwikkelen steeds
schaarser worden, is er rondom onze zes kernen nog volop ruimte voor
wonen en bedrijvigheid. De komst van de A4 heeft gezorgd voor een
strategisch gunstige ligging in de zuidwesterlijke delta wat veel kansen
biedt.
De agrofood sector ontwikkelt zich dankzij bedrijven met een wereld
wijde bekendheid vooral op het AFC Nieuw-Prinsenland op een
hoogwaardig niveau. Het fraaie landschap en de gastvrije Brabantse
gezelligheid bieden volop toeristische mogelijkheden.
En Steenbergen is ambitieus... Dat blijkt ook wel uit het beleidsdocument
Economische Kracht waarvan dit uitvoeringsprogramma voor marketing
een onderdeel is. Tel daar de gezonde financiële status van de gemeente
bij op en het mag duidelijk zijn waarom onze burgemeester durft te
beweren dat de gemeente Steenbergen dé plek is waar je moet zijn.

Wat kan marketing voor de gemeente Steenbergen betekenen?
De gemeente Steenbergen heeft goud in handen. Maar dat verkoopt zich niet
vanzelf. Vanuit het gemeentebestuur en de gemeenteraad bestaat daarom de
wens om de gemeente beter op de kaart te zetten. Marketing kan daar een
belangrijke rol bij spelen.
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Gemeente marketing is kortweg alles dat wordt
ingezet om de diensten en initiatieven van de
gemeente te promoten en daarmee het imago te
verbeteren of versterken. Dat is belangrijk want ook
gemeenten concurreren met elkaar om aandacht,
bezoekers, investeerders, inwoners en bedrijven.
Vanuit het oogpunt van marketing bekijken we de gemeente
zoals een bedrijf dat ook doet om een product te verkopen.
Met alleen maar zeggen dat je de mooiste, beste of
goedkoopste bent, kom je er niet. Je moet een sterk merk zijn.
Om hiervoor te zorgen is het belangrijk om te kijken naar de
natuurlijke kracht – het DNA – van de gemeente, de behoefte
vanuit de samenleving en de ambitie. Dit maakt van het gemeentemerk veel
meer dan een slogan of logo. Het merk is de basis van alles wat we met elkaar
doen om het imago van Steenbergen te verbeteren, te versterken en de
gemeente nog aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, ondernemen
en recreëren.
De gemeente Steenbergen staat niet op zichzelf. We hebben ook te maken
met verschillende regionale samenwerkingen. Door onze eigen positie te
bepalen, nemen we zelf het voortouw. We wachten niet af, maar geven zelf
aan wat wij kunnen doen om (ook) de regio te versterken en wat de regio kan
doen om onze positie te verbeteren. Op die manier bepalen we onze eigen
koers op basis van onze kracht en ambities. Dit staat samenwerkingen op het
gebied van promotie vanuit de regio uiteraard niet in de weg. Sterker nog, een
goede positionering kan de samenwerking juist krachtiger maken. Dit sluit ook
aan op de ontwikkelingen van de vierde stedelijke regio West-Brabant West
(de Markiezaten) en Veerkrachtig bestuur van de Brabantse Wal.
Binnen de ambtelijke organisatie wordt voor de organisatieontwikkeling
gewerkt aan een interne kernboodschap. Dit is een woord en/of korte zin
die krachtig weergeeft waar de organisatie voor gaat en staat op basis van
de missie, visie en kernwaarden. Uiteraard moet deze interne boodschap
aansluiten bij de externe boodschap (marketing) zodat zij elkaar kunnen
versterken.
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Wat hebben we gedaan?
Marketing is niet alleen iets van het college, de gemeenteraad en ambtenaren.
De gemeente is aanjager, maar er is vooral ook een belangrijke rol weggelegd
voor al onze inwoners en ondernemers. Zij maken tenslotte de gemeente.
Voorwaarde voor succesvolle marketing is dan ook dat iedereen zijn schouders
eronder zet en met trots de gemeente Steenbergen uitdraagt en zorgt voor een
positieve ontwikkeling. Daarom is deze marketingaanpak ook mede ontwikkeld
na uitgebreide gesprekken met onze inwoners en ondernemers.
We merkten al snel dat er vooral op het gebied van economie veel kansen
liggen in onze gemeente. Met name op dit vlak onderscheiden we ons. Daarom
is marketing ook gekoppeld aan het beleidskader Economische Kracht. Een
stevige lokale economie zorgt voor
(nieuwe) werkgelegenheid en dat heeft
ook weer een positieve invloed op
bijvoorbeeld wonen, onderwijs en de
sociale structuur. Waar marketing gericht
is op het ‘merk Steenbergen’, geeft het
beleidskader Economische Kracht het
merk lading vanuit de projecten en
activiteiten zoals die zijn uitgewerkt in het
uitvoeringsprogramma. Zo snijdt het mes
aan meerdere kanten.

De basis van ons merk
Om te komen tot een goede marketingstrategie hebben we eerst gekeken
naar de basis van ons merk. Wat maakt ons sterk en waarin kunnen we ons
onderscheiden:
DNA, de natuurlijke aard
In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen en 25 jaar
één gemeente. Het jubileumboek dat voor deze gelegenheid is verschenen legt
het DNA haarfijn vast. De basis hiervoor werd in 1272 gelegd toen een handje
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vol turfstekers het aandurfde
om zich hier in een bescheiden
nederzetting te vestigen en
aan de slag te gaan. Deze
pioniers brachten Steenbergen
de eerste grote bloeiperiode.
Dit deden zij door zout uit
turf te winnen. Ze hadden ‘het
witte goud’ in handen.
Steenbergen groeide uit tot één van de grotere handelssteden van het
toenmalige Brabant. Ook als vestingstad speelde het een voorname rol in de
Zuiderwaterlinie, die het Holland van de Gouden Eeuw moest beschermen tegen
de Spanjaarden. Ondertussen waren er in de polders rondom Steenbergen
nieuwe dorpen ontstaan. Welberg, De Heen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en
Dinteloord. Kernen met stuk voor stuk een verschillende oorsprong. Elk met een
sterke eigen identiteit. Samen vormen zij één uniek geheel.
Groen en blauw zijn de kleuren van onze mooie gemeente. In zijn voorwoord
voor het beleidskader Economische Kracht verwoordt wethouder Knop het
zo: ‘Groen staat voor de natuur, de ruimte en de agrarische sector die hier al
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GEMEENTE STEENBERGEN

eeuwenlang floreren. Blauw laat zien dat we ook een waterrijk gebied zijn, dat
kansen biedt voor transport, recreatie en toerisme.’
Het bloeiende verenigingsleven, de vele vrijwilligers, de talloze evenementen en
het grote aantal sportclubs in onze gemeente laten zien dat Steenbergen een
hechte gemeenschap is. De mensen steken hier nog altijd graag de handen uit de
mouwen. Ze hebben oog voor elkaar en zijn er voor elkaar. In goede en in slechte
tijden.
Behoefte uit de samenleving
Zoveel mensen, zoveel wensen. Waar de één juist geniet van de rust en de stilte
van het weidse landschap, heeft de ander juist behoefte aan wat meer reuring.
Uit de werksessies die zijn gehouden, blijkt dat er vooral vaak emotionele
redenen zijn om in onze gemeente te willen blijven of te vertrekken. Familie
en vrienden spelen hierbij een hoofdrol. De invloed van de gemeente is in dit
opzicht beperkt. Behalve dan dat het belangrijk
is om te investeren in plekken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan horeca,
evenementen, verenigingen en sportclubs.
Met als randvoorwaarde een goed evenwicht
tussen natuurschoon en levendigheid,
interessante banen en betaalbare woningen.
De ondernemers die we spraken geven aan
dat de gemeente Steenbergen de potentie
heeft om zich in de toekomst nog steviger met
een eigen richting en profiel op de kaart te
zetten. In het beleidsdocument Economische
Kracht wordt hier dieper op ingegaan.
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Ambitie
Het gemeentebestuur van Steenbergen heeft een gezonde ambitie. Er zijn en
worden veel investeringen gedaan om de ‘ruwe diamant’ die onze gemeente is
nog beter bij te slijpen. In de perspectiefnota 2022-2025 zoomt de gemeente in
op de ontwikkeling van vitale kernen. Belangrijke pijlers hiervoor zijn
woningbouw, economische ontwikkelingen en innovatie van de agrofoodsector.
In het raadsprogramma werd door de gemeenteraad gevraagd om de
ontwikkelkansen van de gemeente in beeld te brengen met een ruimtelijk
ontwikkelingsplan. Dit om ervoor te zorgen dat Steenbergen een prettige
gemeente blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Dit is in de
perspectiefnota opgepakt door niet alleen te kijken naar inhoudelijke opgaven,
maar door juist in te zoomen op de zes kernen en het buitengebied.
Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat onze inwoners, ondernemers,
instellingen en verenigingen de gemeente Steenbergen maken tot wat zij is.
Lokale initiatieven en het betrekken van inwoners en ondernemers wordt
daarom gestimuleerd. In West-Brabant is het juist de gemeente Steenbergen
die veel ontwikkelpotentie heeft. Daarnaast heeft de gemeente haar financiën
goed op orde. Kortom, een goed uitgangspunt om de komende jaren ons ‘goud’
ook daadwerkelijk te verzilveren.
Of zoals de burgemeester het zei in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘Na 750 jaar
barsten we ook nu weer van de ambitie om onze gemeente verder te
ontwikkelen en, zoals dat heet, voort te stuwen in de vaart der volkeren. Laten
we ons daar allemaal, als ware ambassadeurs van onze gemeente, met hart en
ziel voor inzetten’.

‘Na 750 jaar barsten we ook nu weer van
de ambitie om onze gemeente verder te
ontwikkelen en, zoals dat heet, voort te
stuwen in de vaart der volkeren.
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Sterkte en zwakte
Voor het beleidsdocument Economische Kracht is een sterkte-zwakte
analyse (SWOT) gemaakt. De belangrijkste conclusies hieruit zijn:

STERKTES

ZWAKTES

ligging aan de A4 met veel ruimte,

te weinig toegang tot passende

natuur en water; ontwikkelingen op

kennis (lokaal) waar bij bedrijven

het AFC Nieuw Prinsenland en

behoefte aan is, grote uitgaande

algemene bedrijventerreinen,

pendel, teruggang economische

stijging werkgelegenheid, lokale en

functie van het centrum.

regionale partners.

BEDREIGINGEN

KANSEN

Te geringe vestigingsruimte voor

doorontwikkeling AFC Nieuw

bedrijven, leefbaarheid in kernen

Prinsenland, combinatie water,

staat onder druk, krapte op de

agrarisch buitengebied en recre-

arbeidsmarkt.

atie en toerisme, hotel aan de A4,
promotie regio Brabantse Wal.
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Doel en positionering
Ons doel is om de gemeente Steenbergen beter op de kaart te zetten.
We positioneren ons door te laten zien dat we aantrekkelijk, bruisend en
ondernemend zijn. Een ambitieuze gemeente om trots op te zijn met nog
volop mogelijkheden op het gebied van agrofood, bedrijventerreinen en
vrijetijdseconomie. We gaan ons ‘goud’ verzilveren door vandaag aan de
slag te gaan om morgen mogelijk te maken.

Doelgroepen
Bij de marketing voor een gemeente worden in de regel drie doelgroepen
onderscheiden:
1. Bewoners: de huidige, nieuwe en gewenste bewoners
2. Bedrijven: de huidige, nieuwe en gewenste bedrijven
3. Bezoekers: toeristen uit de regio, eigen land of internationaal
Per doelgroep bepalen we aan de hand van onze sterke en zwakke kanten wat
we bij hen willen bereiken met marketing en hoe we dat willen doen:
Bewoners
Uit de SWOT-analyse blijkt dat vitale kernen, een levendig centrum, en het
kunnen aantrekken van mensen met de juiste opleiding voor (toekomstige)
bewoners belangrijke punten zijn. Het economisch sterker maken van de
gemeente, zoals beschreven in Economische Kracht, moet hier een grote
bijdrage aan leveren. Daarnaast liggen er voor marketing ook kansen
bij het benadrukken van de positieve en aantrekkelijke punten van de
gemeente. Denk aan de goede ligging aan de A4, de ruime waterrijke natuur,
het bloeiende verenigingsleven, de vele evenementen, goede scholen,
mooie zwembaden, leuke winkels, moderne zorginstellingen en betrokken
samenleving.
Aan de huidige inwoners willen we laten zien dat we een ambitieuze gemeente
zijn die vanuit haar rijke geschiedenis een nog mooiere toekomst tegemoet
gaat. Een plek om trots op te zijn waar het geweldig wonen, werken en
recreëren is én waar nog volop mogelijkheden zijn. Als zij dit zo ervaren, dragen
ze dit ook uit. Dat maakt van hen onze beste ambassadeurs. Zeker ook naar
nieuwe inwoners toe.
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> Hoe krijgen we dit voor elkaar? Zodra het gemeentebestuur de richting en
hoofdlijnen van de marketing heeft vastgesteld, kan hier verder met de inwoners
invulling aan worden gegeven. Gedacht kan worden aan bijeenkomsten zoals de
‘gebiedstafels’ waarin dorpsraden, belanghebbenden (bijvoorbeeld makelaars voor
toekomstige inwoners) en geïnteresseerde inwoners worden meegenomen in de
ambities. Zij kunnen hier aangeven wat zij nodig hebben om als ambassadeur van
onze gemeente te kunnen fungeren. Wat denken zij bijvoorbeeld dat er nodig is
om aantrekkelijk te blijven voor nestverlaters? En hoe kunnen we goed opgeleide
mensen verleiden om zich in Steenbergen te vestigen? Aan de hand daarvan kunnen
we samen bepalen welke middelen en activiteiten nodig zijn. Te denken valt aan het
gratis beschikbaar stellen van het logo, foto’s en ander promotiemateriaal.
Bedrijven
Voor bedrijven is in het beleidsdocument Economische Kracht een duidelijke
keuze gemaakt over waar de gemeente zich de komende jaren voor wil inzetten:
agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. Speciale aandacht is er
daarnaast voor de zorgeconomie.
Uit de SWOT-analyse blijkt dat er kansen liggen als het gaat om de goede ligging aan
de A4, het benutten van de ruimte voor bedrijventerreinen, het verder ontwikkelen
van het AFC Nieuw Prinsenland en het samenwerken met regionale partners. Voor
bedrijven is het ook belangrijk dat de gemeente een levendig centrum en vitale
kernen heeft aangezien dat (goed opgeleide arbeidskrachten trekt. Toeristisch
gezien liggen er kansen door de waterrijke omgeving, het rijke vestingverleden, de
aantrekkingskracht van de Gummaruskerk als icoon in het landschap, de mogelijke
komst van een hotel aan de A4, regionale promotie en natuurlijk de weidse, groene
omgeving.
Ook bij onze bedrijven willen we onze ambities nog meer voor het voetlicht brengen.
We zeggen niet alleen dat hier nog veel mogelijk is, maar laten ook zien dat dit écht
zo is. Dit kan bijvoorbeeld door een voorbeeld te nemen aan supermarktketen
Jumbo die werkt met ‘7 zekerheden’ die ervoor moeten zorgen dat boodschappen
doen leuk is. De zekerheden waar de consument op kan rekenen zijn: 1. euro’s
goedkoper, 2. service met een glimlach, 3. voor al je boodschappen, 4. vers is echt
vers, 5. vlot winkelen, 6. niet tevreden geld terug, 7. jouw wensen staan centraal.
Ook wij kunnen garanties geven voor de samenwerking met ons. Deze nakomen
geeft bestaande bedrijven duidelijkheid, vertrouwen en comfort én helpt om nieuwe
bedrijven aan te trekken. Zo laden we het ‘merk’ Steenbergen met elkaar.
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> Hoe krijgen we dit voor elkaar? Ook onze bedrijven zijn onze ambassadeurs.
Zodra het gemeentebestuur de richting en hoofdlijnen van de marketing heeft
vastgesteld, gaan we uiteraard ook met hen weer aan tafel. Ondersteunend
hieraan is een goed leesbaar boekje over de (economische) ambities van de
gemeente. Wie zijn we, waar komen we vandaan en waar willen we naar toe?
Input voor het boek – dat ook nuttig kan zijn voor de gesprekken met
inwoners en voor lessen in groep 8 van onze basisscholen - kan komen uit het
beleidsdocument Economische Kracht, jubileumboek en het marketingplan.
Maar ook andere relevante vastgestelde documenten zoals de perspectiefnota,
het ontwikkelkader Steenbergen en straks het nieuwe coalitieakkoord kunnen
we hiervoor gebruiken.
Samen met onze ondernemers bepalen we wat er nodig is om onze marketing
invulling te geven. Zij kunnen bij ons aangeven welke ‘zekerheden’ hen
helpen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidspotentieel, onderwijs of
vestigingscondities.
Zoals ook in het beleidskader van Economische Kracht staat, is het van belang
om ook per bedrijfsterrein – denk aan AFC Nieuw Prinsenland, Reinierpolder
I en II – te bepalen hoe zij zich willen positioneren ten opzichte van elkaar en
in de regio. Zo zou het bijvoorbeeld voor AFC Nieuw Prinsenland goed kunnen
zijn dat de gemeente zichtbaar is op agrofood beurzen, terwijl Reinierpolder II
juist de aandacht wil trekken met een promotiebord aan de A4. Al deze acties
zijn mogelijk, zo lang ze maar aansluiten bij de kaders van het beleidsdocument
Economische Kracht en het marketingplan.
Bezoekers
Er liggen absoluut nog kansen om meer bezoekers kennis te laten maken
met onze mooie en gezellige gemeente. De vele mogelijkheden op en rond
het water spelen hierbij de hoofdrol. Denk aan de havens en schilderachtige
locaties zoals het Beneden- en Bovensas. Daarnaast zijn we goed
bereikbaar, hebben we flora en faunarijke natuur zoals de Dintelse Gorzen,
historische plekken zoals Fort Henricus en de vestingstad Steenbergen, de
indrukwekkende Gummaruskerk gezellige horeca en ga zo maar door. Dit
zijn voor veel potentiële bezoekers nu nog verborgen parels die zeker meer
aandacht verdienen.
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Voor we hiermee gaan
beginnen, moeten we eerst
samen met de toeristische
sector bepalen welke
doelgroepen het beste
passen bij ons DNA. Zijn
dat bezoekers uit de eigen
regio of richten we ons (ook)
op landelijke toeristen of
misschien zelfs wel internationale? En wat voor soort bezoekers willen we dan
aantrekken? Zijn dat bijvoorbeeld zakelijke toeristen, liefhebbers van natuur of
historie, (elektrische) fietsers, nautische toeristen, senioren of jonge gezinnen?
Door te kiezen op wie we de focus willen leggen, kunnen we de verschillende
doelgroepen beter en gericht benaderen. Ook het benutten van toeristische
kansen is een proces van met elkaar en voor elkaar. Op basis van behoefte,
bestaande en nieuwe kennis en niet te vergeten de prioriteiten uit het
uitvoeringsprogramma Economische Kracht kunnen we in samenwerking met
de sector onze positie bepalen.
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Zodra we onze positie hebben bepaald, kunnen we dat vertalen in het
marketingplan. Als bijvoorbeeld blijkt dat we geschikt zijn voor familie-uitjes
zouden we ervoor kunnen zorgen dat er een kijkje genomen kan worden
in de wereld van een economische pijler van de gemeente Steenbergen:
de agrofoodsector. Daarbij helpt het scherp hebben van onze kracht en
doelgroepen ons in hoe we ons moeten profileren in samenwerkingsverbanden
zoals voor de Vestingsteden en Zuiderwaterlinie.
Het deelnemen aan verkiezingen kan in een later stadium ook veel betekenen
voor het trekken van bezoekers. Zo werd Gorinchem in 2021 door de ANWB
uitgeroepen tot ‘Allermooiste vestingstad’ van het jaar. Dit zorgde direct voor
een toestroom aan toeristen. En zo zijn er meer verkiezingen waar we aan deel
kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan ‘wandelgemeente van het jaar’ (nu Loon
op Zand) of Groenste gemeente van Nederland (nu Rijswijk). Maar ook ons
Vestingstedenweekend is een goed voorbeeld van marketing.

Financiën

Missie

Doelgroep

Doelstelling
(wat)

Beoogd
resultaat

Acties
(hoe)

Planning

Steenbergen
beter op de
kaart
Aantrekkelijk,
bruisend en
ondernemend

BEWONERS

Vitale kernen, levendig
centrum

Trots, bewoners
worden
ambassadeurs

In gesprek met alle
belanghouders, ophalen
wat zij nodig hebben?

2022 en
2023

Comfort bij
bestaande en
nieuwe bedrijven

In gesprek met
bedrijven, bestaand en
nieuw en ophalen welke
zekerheden zij nodig
hebben

2022 en
2023

Maken van goed
leesbaar boekje
met ambities vanuit
Economische Kracht

2022

Samen met de onder
nemers bepalen passend
promotiemiddel voor
bedrijventerreinen

2022 en
2023

Op basis van recreatie
tafel te bepalen

2022

Meer hoger opgeleiden
in de kern
Positieve punten en
ambities benadrukken
BEDRIJVEN

Positieve punten en
ambities benadrukken

Rode loper concept
in lijn van de ‘zeven
zekerheden’

BEZOEKERS
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Zicht krijgen op de doel
groepen die goed bij
ons DNA passen

Resultaat
wordt bepaald
na uitvoeren
onderzoek

Kosten
Marketing/communicatie
kracht
Maken boekje voor bedrijven
Uitvoeren professioneel
onderzoek
Werkbudget

2022

2023

€ 28.000

€ 56.000

€ 3.500

Toelichting
1,5 jaar / 24 uur per
week schaal 10
Drukkosten extern

€ 12.500

Ten behoeve van
recreatief DNA

€ 5.000

€ 5.000

Totaal

€ 49.000

€ 61.000

Beschikbaar voor PR/
Marketing

€ 30.000

€ 30.000

Extra benodigd

€ 19.000

€ 31.000

Voor bijkomende kosten

Begrotingspost
6.3100.100

Lange termijn
De extra benodigde middelen om het marketingplan structureel uit te voeren
zullen in de begroting worden opgenomen en betreffen de jaarlijkse capaciteit
van een medewerker marketing-communicatie. Aangevuld met een jaarlijks
werkbudget van € 5.000,-. De aanvullende kosten voor de eerste twee jaar
worden gedekt door de reeds opgenomen post voor gebiedsontwikkeling en
het beschikbare budget voor PR/Marketing.
Hoe nu verder?
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma van Economische Kracht door
het college van B&W, wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht met een
raadsmededeling.
De communicatiestrateeg draagt daarna zorg voor het oppakken van de acties
die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma voor marketing. Dit wordt
gedaan in nauwe samenwerking met de vakgroep Economie. In eerste instantie
is dit het definitief maken van het marketingplan, inclusief een pakkende
slogan en beeldmerk. De gemeenteraad kan met een presentatie worden
geïnformeerd en betrokken. Daarna kunnen we aan de slag voor de uitvoering
samen met onze inwoners en ondernemers.
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