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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
principemedewerking realisatie Gezondheidscentrum

Steenbergen; 11 januari 2022

Aan de Raad,

Met deze mededeling willen wij u informeren over het principebesluit dat het college van B&W 
heeft genomen om mee te werken aan de realisatie van het 'Gezondheidscentrum Steenbergen' in 
het Stadspark. Dit gezondheidscentrum is een initiatief van zorginstelling tanteLouise in nauwe 
samenwerking met Huisartsenpraktijk Molenweg, de Service Apotheek en het Bravis ziekenhuis. 
Zij willen hiermee inspelen op de zorgvraag die op ons afkomt door de toenemende vergrijzing.

Achtergrond
Met tanteLouise en woningcorporatie Stadlander wordt sinds 2020 samengewerkt aan een 
grootschalige herstructurering van het centrum van Steenbergen. Deze samenwerking onder het 
motto van de Vitale Vesting' is erop gericht om de stad qua wonen, zorg, infrastructuur, economie, 
maatschappelijke voorzieningen en energietransitie toekomstbestendig en duurzaam te maken. 
De plannen van de partijen in dit gebied zijn de grote drager en aanjager van die herstructurering. 
Het verzorgingshuis Onze Stede van tanteLouise is een locatie die nu niet meer voldoet aan de 
huidige eisen van zorg en huisvesting.

Argumenten
Voor tanteLouise, dat in 2019 al een nieuw verpleeghuis opende aan de Lindenburghlaan, is het 
nieuwe zorgcentrum van groot belang, zeker met het oog op de toenemende druk op de 
ouderenzorg. Met de nieuwbouw neemt de capaciteit aan verpleeghuisplaatsen in de gemeente 
Steenbergen fors toe. Omdat ook de bewoners van Onze Stede verhuizen naar de nieuwe locatie 
in het Stadspark, biedt dat nieuwe mogelijkheden op de plaats van het huidige verzorgingshuis. 
Samen met Stadlander wordt, eveneens in het kader van het project Vitale Vesting', gekeken naar 
een mogelijke herontwikkeling van het totale gebied.

Dat laatste gebeurt in een later stadium; voor nu gaat alle aandacht naar het nieuwe 
gezondheidscentrum in het Stadspark. Niet alleen de gemeente, tanteLouise en Stadlander, maar 
alle betrokken partijen voelen de urgentie. Zowel de Huisartsenpraktijk Molenweg als de Service 
Apotheek Molenweg zitten krap in hun jas en kijken uit naar een ruimere, eigentijdse huisvesting. 
Bravis ziekenhuis maakt zich op voor de bouw van één nieuw hospitaal in Roosendaal, maar wel 
met een modern Bravispunt in het nieuwe gezondheidscentrum in Steenbergen.
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Door veranderende vraag en ruimtegebrek willen de initiatiefnemers een gezondheidscentrum 
realiseren. Dit kan niet op de locatie van Onze Stede, maar moet bij voorkeur wel nabij het centrum 
liggen. Omdat er in het Stadspark al een maatschappelijke bestemming ligt en vanwege de centrale 
ligging ten opzichte van de stad en woonwijken is deze locatie het meest geschikt. Aangezien het 
bouwvlak te klein is en niet op de gewenste plaats is gesitueerd kan er niet meteen gebouwd 
worden en moet er een bestemmingsplanprocedure (of Omgevingswetprocedure) gevoerd 
worden.

Als het Gezondheidscentrum op een historisch verantwoorde wijze in het park gesitueerd kan 
worden, zou dit maatschappelijk gezien een grote winst zijn. Het Stadspark is door zijn centrale 
ligging een gewilde locatie. Een van onze voorwaarden voor het ontwikkelen van deze plek is dat 
het park wordt opgewaardeerd door een deel van de oude vesting opnieuw zichtbaar te maken. 
Op historische kaarten is te zien dat op de plaats van het huidige park ooit een ravelijn stond. Door 
de contouren daarvan zowel bouwkundig als landschappelijk zichtbaar te maken, wordt moderne 
gezondheidszorg op subtiele wijze versmolten met de rijke historie van de stad. Het 
gezondheidscentrum biedt plaats aan meerdere disciplines, met een intiem binnenplein als 
centrale ontmoetingsplek. Het park blijft voor iedereen toegankelijk, nieuwe waterpartijen en 
boomranden versterken het beeld van de vroegere verdedigingslinie. Door die nieuwe indeling en 
het laten vervallen van de Ravelijnstraat blijft het park naar omvang nagenoeg gelijk.

Met dit oogmerk heeft het college tanteLouise en de zorgpartners ruimte geboden om met hun 
architect en onze stedenbouwkundige een structuurontwerp te maken. Dit leidde tot onderstaand 
plan waarin de historische herinrichting van het Stadspark en de realisatie van het 
Gezondheidscentrum Steenbergen door de initiatiefnemers tot een win-win-situatie voor veel 
partijen leidt.
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Aanpak
Aan de principemedewerking zijn een aantal randvoorwaarden verbonden die in samenwerking 
tussen de gemeente en de initiatiefnemers worden uitgewerkt. De belangrijkste is dat het park 
openbaar toegankelijk en autoluw is. Dit wordt geborgd door de ondergrondse inrit en 
parkeergelegenheid bij het gezondheidscentrum.

Door deze principemedewerking te verlenen komt geplande groot onderhoud van het Stadspark 
te vervallen. Dit betekent niet dat er niets aan het park gebeurt tot het moment van realisatie van 
het gebouw en het historische park. We gaan ervoor zorgen dat er in ieder geval onderhoud 
plaatsvindt dat ertoe leidt dat het park veiliger en aantrekkelijker wordt. Daarbij wordt ook 
onderzocht of de natuurspeeltuin nu al aangelegd kan worden en later ook in het historisch 
parkontwerp opgenomen kan worden.

We hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, -----^
burgemeester en wethouders van Steenbergen, j 
de secretaris, de burgemeester,

It, MBA
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