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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 7 februari 2022 

 

 

Aanwezig: De heer C.A.A.M. Gommeren voorzitter 

 De dames:  G.M. van Caam  lid 

    L.C.M. Baselier  burgerlid  

 De heren: M. Rijshouwer  lid 

  W.J.P.M. Maas   lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

J.W. Huijbregts  lid  

T.P.M. van Es  lid  

J.C.M. Verbeek  lid 

  E.G.J. Hobo  burgerlid  

B. Sluiters  lid 

   T.C.J. Huisman  lid 

    J.J.M. Stoeldraijer burgerlid 

    

  De dames: E.M.J. Prent   wethouder  

   W.A.M. Baartmans wethouder 

De heer: J. Krook  wethouder 

   

 Mevrouw:  I. Wester  plaatsvervangend griffier 

 

Pers: - 

Omroep: 2 

Publieke tribune:  4 

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de 

vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 7 februari 2022  

 

01. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

02. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

03. Spreekrecht burgers 

De heer Aanraad spreekt namens de VWBLD in over de studie randweg Dinteloord. De 

heer Aanraad geeft aan dat de VWBLD in 2021 de raad heeft geïnformeerd over de nut en 

noodzaak van variant 6: de oostelijke rondweg over bestaande wegtracés. Deze rondweg 

reduceert het vracht- en landbouwverkeer flink en is de oplossing voor de 

verkeersintensiteit, de snelheid, het lawaai en de luchtverontreiniging. De heer Aanraad 

geeft aan dat er niet alleen maatschappelijk maar ook sociaal-economisch draagvlak is 

voor de rondweg in Dinteloord. De heer Aanraad verwijst naar het kernbezoek Dinteloord 

van 2 oktober en het verkiezingsdebat in het Dorpshuis op 11 oktober, waar de 

gevaarlijke verkeerssituaties en verkeersoverlast ook al onderwerp van gesprek waren. 

De heer Aanraad benoemt dat in het verkiezingsprogramma van Gewoon Lokaal! staat 

dat er geen volwaardige rondweg komt. Hij hoopt dat de overige partijen wel positief 

oordelen over de rondweg in Dinteloord.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Tampoebolon spreekt namens de dorpsraad Dinteloord in over de studie 

randweg Dinteloord. De oplossing die wordt aangedragen in het rapport van de Antea 

Group zal tot een tweedeling in Dinteloord leiden. Enerzijds de inwoners ten westen van 

de Steenbergseweg, en anderzijds de inwoners van Dinteloord-oost, en met name van de 

Molenwijk, die bovenop de geluidsoverlast en fijnstof van de A4, de lichthinder van de 

kassen en het geluid en trillingen van de twaalf windturbines ook te maken krijgen met 

een rondweg in hun achtertuin en een verbindingsweg in hun voortuin. De 

verbindingsweg moet ervoor zorgen dat de Steenbergseweg ontlast wordt. Dit betekent 

dat een paar duizend voertuigen door de Karel Doormanstraat, de Piet Heijnstraat of de 

Witte de Witstraat van en naar het centrum of naar Dinteloord-West zullen gaan rijden. 

Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De heer Tampoebolon stelt voor de verbindingsweg 

achter de begraafplaats aan de Steenbergseweg tussen de Noordlangeweg en de Johan 

Frisolaan aan te leggen. De adviesgroep beveelt de oostelijke variant 6 aan, een rondweg 

zo dicht mogelijk tegen de a4 aan. Dit sluit nog het meest aan bij het idee van de 

dorpsraad. Namens de dorpsraad dringt hij erop aan deze oplossing serieus te 

onderzoeken en in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat en de gemeente Moerdijk. Ook 

heeft de dorpsraad de suggestie gedaan de Molenweg onder de Molendijk door te 

trekken door het bestaande viaduct over de A4 aan te passen. Ook dit vindt hij een 

onderzoek waard. Hij vraagt zich af of een rondweg de beste oplossing is voor de overlast 

van landbouw- en vrachtverkeer. In 2012 en 2014 is geconcludeerd dat er een drastische 

afname was van doorgaand vrachtverkeer van en naar bedrijven op Dintelmond door de 

realisatie van de Symbiose en de aanbeveling om van en naar Dintelmond te rijden via 

afritten bij Willemstad. De heer Tampoebolon vraagt in gesprek te aan met de bedrijven 

van Tilburg en Kouters over uitplaatsing. Als laatste vraagt hij de inwoners van 

Dinteloord-oost en de dorpsraad actiever te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de 

plannen.  

De heer Huisman vraagt of de verbindingsweg er volgens de Dorpsraad niet hoeft te 

komen? De heer Tapoebolon bevestigd dit. De heer Huisman vraagt wat de Dorpsraad 

precies als oplossing ziet. De heer Tampoebolon kan dat niet beantwoorden. Hij was niet 

bij de totstandkoming van deze vooronderzoeken, hij zit niet in de adviesraad verkeer. Hij 

ziet niet de noodzaak om voor vrachtverkeer een omweg aan te leggen en zeker niet 

zoals Antea deze nu aangeeft. De heer Maas vraagt of de dorpsraad het standpunt van de 

winkeliers kent. De heer Tapoebolon zegt dat dit niet de meest ideale oplossing is. Je 

moet goed onderzoeken of het zoveel geld waard is. We zullen met alle groeperingen in 

detail gaan praten. We weten in ieder geval dat de bewoners van de Molendijk niet staan 

te springen hierom.  

 

De heer Korst spreekt namens de ZLTO in over de studie randweg Dinteloord. Hij geeft 

aan positief te staan tegenover nadere studie naar o.a. de haalbaarheid van een 

omleidingsroute voor landbouwverkeer. Een belangrijke oorzaak voor toename van het 

landbouwverkeer op de Steenbergseweg is het versmallen en tot eenrichtingsverkeer 

maken van  de Molendijk. Hij noemt twee alternatieve landbouwverkeersroutes, namelijk 

ten eerste westelijk, parallel aan de snelweg het gebruik van de Molenweg en 

doortrekken van de Noordzeedijk, mits deze enkel voor landbouwverkeer toegankelijk 

wordt. Enig knelpunt is dat rondom de Molendijk een aantal burgerwoningen vlak langs 

de route staan. Ten tweede oostelijk van de A4 over het AFC, via de Symbiose, 

Willemspolderweg en dan onder de snelweg door richting CZAV, of via de A4 naar de 

noordkant van de Dintel en daar onder de snelweg door. Het voordeel van het oostelijk 

alternatief is dat de wegen grotendeels geschikt zijn voor zwaar verkeer en er geen 

burgerwoningen langs de route staan. Wat hem betreft het onderzoeken waard. 
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Daarnaast geeft hij aan dat het uitgewerkte tracé voor de agrarische bedrijven aan de 

oostkant van Dinteloord een no go is omdat het de percelen doorkruist en vlak tussen 

twee bedrijfslocaties door gaat. Als uitplaatsing van verkeersaantrekkende bedrijven tot 

de mogelijkheden behoort dan komt enkel een landbouw-omleidingsroute nadrukkelijk in 

beeld. De ZLTO en betrokken bedrijven denken graag mee.  

 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 10 januari 2022. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

05. Vragenhalfuur  

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur. 

 

06. Studie randweg Dinteloord 

De heer Hobo geeft aan dat het om ideeën gaat die nog uitgewerkt moeten worden. De 

volkspartij doet nog geen uitspraak over welk scenario ze voorstander van zijn. Als het 

kan wil hij de projecten graag gescheiden zien, elke weg heeft zijn eigen bijdrage en 

mogelijk andere economische drager. De uitwerking ziet er tot zo ver goed uit. Hij is van 

mening dat de randweg er moet komen en stemt daarom in met het raadsvoorstel. Hij 

vraagt om drie toezeggingen, namelijk ten eerste de toezegging om de twee wegen als 

twee projecten te gaan zien, de toezegging om zo snel als mogelijk naar economische 

dragers te zoeken om rondweg te financieren en de toezegging dat bewoners, VWBLD en 

dorpsraad in het voortraject worden meegenomen. De heer Huijbregts wil graag 

opmerkingen meegeven over de varianten. Het westelijke tracé valt voor hem af. Grote 

ruimtelijke aanpassingen in westelijke polders vindt hij niet wenselijk. Om geluidshinder 

zoveel mogelijk te beperken wil het CDA pleiten voor een tracé dat zo lang mogelijk langs 

de A4 loopt. Hij constateert dat bij enkele van de oostelijke tracés een haarspeldbocht in 

het tracé ligt, hij vraagt in de verdere studie te zoeken naar oplossingen om dit te 

voorkomen. Hij wil dat in het verdere onderzoek de optie om onder het huidige viaduct 

door te gaan, door gedeeltelijk afgraven van de talud, uitgebreid wordt meegenomen. Er 

is niet serieus naar een verlening van de Symbiose gekeken, dat verbaast hem. De 

rondweg zou zo grotendeels over bestaande wegen binnen het AFC kunnen lopen, 

waarom is dit niet nader uitgezocht? Daarnaast verbaasde hij zich over het plotselinge 

ontstaan van de verbindingsweg in dit voorstel, er is hier nog niet eerder over gesproken. 

Biedt geen oplossing voor het probleem van zware vracht- en landbouwverkeer in de 

kernen. De reconstructie van de Steenbergse weg is tijdelijk on hold gezet, de heer 

Huijbregts vraagt wanneer hier iets gaat gebeuren. Hij noemt het AFC Nieuw Prinsenland 

als kostendrager, gelden die overblijven kunnen ingezet worden voor het ontwikkelen van 

de rondweg. De heer van Es gaat akkoord met het voorstel. Hij zal geen uitspraak doen 

over de beste keuze, daarvoor is het te vroeg. Wel noemt hij vier aandachtspunten. Ten 

eerste de vraag of de extra verbindingsweg een goed idee is, hij mist een goede afweging 

van de hoge extra meerkosten tegenover de voordelen die deze verbindingsweg moet 

brengen. Ten tweede wordt er maar heel terloops gesproken over het verplaatsen van de 

verkeersaantrekkende bedrijven, dat kan de financiële game changer worden. Ten derde 

vindt hij de financiële dragers niet erg overtuigend, vaak worden dit soort projecten 

duurder. Als laatste noemt hij industrieterrein Dintelmond, is hierover contact geweest 

met gemeente Moerdijk. Kosten kunnen zo gedeeld worden evenals de verdeling van 

zwaar verkeer. De heer Huisman wil dat inwoners op tijd meegenomen worden, het plan 

heeft draagvlak nodig. Hij pleit voor een brug van de Dorus Rijkersstraat richting de 

voetbal langs de tennisbaan en ijsbaan, kan dit meegenomen worden door het college? 

Hij gaat niet akkoord met een regionaal vrachtwagenparkeerterrein. Hij vestigt de 

aandacht voor een goed inpassingsplan van het groen op AFC, er blijft zo wel minder 
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ruimte over voor woningbouw aan de oostzijde van Dinteloord. Hij vraagt hoe het college 

dit ziet. Daarnaast wil hij weten waar de groene ecologische verbindingszones komen. Hij 

wil als laatste meegeven dat als er andere duurzame alternatieven zijn voor mens en 

natuur deze altijd voor gaan. De heer Stoeldraijer vindt infrastructuur een goede 

investering van gemeenschapsgeld, maar misschien hoeft het geen zestien miljoen te 

kosten. De AFC gelden en het mandje van Steenbergen zouden als financiële middelen 

ingezet kunnen worden. De adviesraad vraagt extra geld uit te trekken voor goede 

verkeerskundige ambtenaren, daar is hij het mee eens. Hij is niet zo zeer voor meer 

ambtenaren, maar voor ambtenaren op nuttige dossiers. Hij is het eens met het 

raadsvoorstel en vindt het een goed idee als de adviesraad verkeer samen met betrokken 

ambtenaren zich laat voorlichten. Hij vraagt het college wat ze financieel nodig hebben 

om vol gas te geven. De adviesraad zegt niks over de verbindingsweg, deze kan buiten 

beschouwing blijven. De heer Maas wil geen vrachtwagens en landbouwverkeer in de 

kern Dinteloord, er moeten uitzonderingen zijn voor toeleveranciers van winkels en 

horeca. Hij wil dit op de volgende manier bereiken, als eerste het gesprek aan gaan met 

grote bedrijven aan de Havenweg waarbij de inzet verhuizing is, maar binnen de 

gemeentegrenzen. Deze bedrijven moeten we behouden. De aanleg van een oostelijke 

randweg zal voor overlast blijven zorgen. Middels een verbod moet vrachtverkeer 

geweerd worden uit Dinteloord, uitgezonderd vrachtverkeer dat bij industrieterrein 

Oliemolen moet komen. Hij vraagt het college of er bij de alternatieven ook gekeken kan 

worden naar een landbouwweg westelijk van Dinteloord, waarbij niet het Havenkanaal 

wordt overgestoken. Ook vraagt hij of het college het ermee eens is dat de achterliggende 

straten niet ingericht zijn op de verbindingsweg. De heer Verbeek vraagt waarom de ZLTO 

buiten beeld is gebleven. De heer Maas vindt dit een goede aanvulling.  

 

Wethouder Baartmans zegt dat in het voorstel al een plaatje staat met een eventuele 

economische drager, er zullen er nog meer gevonden moeten worden. Daar ligt een 

vervolgstap. Participatie komt na dit traject, daar wordt een plan voor gemaakt. Over de 

Steenbergseweg is ook een communicatie- en participatieplan gemaakt. Wethouder 

Baartmans zegt toe dat deze nieuwsbrieven via de griffie gedeeld zullen worden met de 

raad. Alle suggesties van de raadsleden worden door het college meegenomen. De heer 

Hobo vraagt of er een toezegging gegeven kan worden om projecten te scheiden. 

Wethouder Baartmans zegt dat we deze kunnen scheiden of schrappen. De heer van Es 

zegt dat hij een betere motivatie wil voor de verbindingsweg. En als verplaatsen van 

verkeersaantrekkende bedrijven mogelijk is, is misschien de verbindingsweg niet nodig. 

Wethouder Baartmans zegt toe dat op de vraag of het geld van AFC Nieuw Prinsenland 

ingezet kan worden schriftelijk beantwoord zal worden. Er is geen contact geweest met 

Moerdijk over dit onderwerp. De heer van Es vraagt waarom er geen contact is geweest 

met Moerdijk. Wethouder Baartmans geeft aan om dit verder in het proces te doen, er is 

al wel overleg maar nog niet over dit onderwerp. De groene ecologische 

verbindingszones komen in het vervolgtraject naar voren. Wat betreft het ZLTO, dat 

overleg loopt. De heer Verbeek verzoekt om voortaan naast burgerparticipatie ook vooraf 

boerenparticipatie te doen. Wethouder Baartmans zegt dat niet iedereen geconsulteerd 

is, het participatietraject moet nog beginnen.  

 

De heer Hobo ziet prioriteit bij de aanleg van de rondweg, deze weg verbetert de 

verkeersveiligheid en draagt bij aan de leefbaarheid in de kern. Het college moet hier de 

financiële dragers voor vinden. De heer Huijbregts heeft begrepen dat deze week een 

nieuwsbrief over de Steenbergseweg verstuurd is, hij vraagt de wethouder wat de 

highlights zijn in deze brief. Wat hem betreft kan de verbindingsweg uit de discussie om 

de rondweg gehaald worden. De heer van Es is ook van mening dat de discussie rondom 
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de rondweg gescheiden moet worden van de discussie rondom de verbindingsweg. De 

financiële dragers vindt hij een zeer belangrijk punt. Wat hem betreft komt dit stuk als 

discussiestuk op de besluitvormende vergadering. De heer Huisman vraagt nogmaals 

naar het bruggetje, omdat dit een wens is die bij veel inwoners van Dinteloord leeft. 

Daarnaast wil hij weten of het niet verstandig is om de inwoners die langs de weg wonen 

extra te informeren. Daarnaast is hij erg benieuwd naar de financiële dragers.  

De heer Maas mist het antwoord op de vraag of er gekeken is naar alternatieven voor de 

landbouwweg westelijk van Dinteloord. De heer Stoeldraijer vraagt of als Kouters en van 

Tilburg vertrekken, wordt de rondweg dan overbodig?  

 

Wethouder Baartmans zegt dat er naar alternatieven voor landbouwverkeer gekeken 

wordt zoals in het voorstel staat. De Symbiose komt later antwoord op. Het scheiden van 

de verbindingsweg en rondweg is mogelijk. Wat betreft het bruggetje waar de heer 

Huisman over sprak is al eens eerder besproken, toen is al gezegd dat het niet kan. De 

heer Huisman vraagt of specifiek mensen aan de Molenweg extra berichtgeving kunnen 

krijgen. Wethouder Baartmans zegt dat dit logisch is. De heer Huijbregts vraagt nogmaals 

naar de strekking van de verstuurde nieuwsbrief. Wethouder Baartmans zegt dat de brief 

doorgestuurd wordt. De heer Huisman heeft het gevoel dat als de raad positief besluit 

het misschien wel 5 jaar duurt voordat de rondweg er ligt. Wethouder Baartmans zegt dat 

ze op vijf tot acht jaar rekent. De heer Huisman zegt dat de Steenbergseweg de komende 

jaren dus nog niet veilig zal zijn, daarom is het bruggetje heel belangrijk. Zo voorzie je de 

oostelijke helft van Dinteloord, veel mensen willen dit.  

 

07. Nota StEenbergen tegen Eenzaamheid 

De heer Stoeldraijer vindt dat je de werkzaamheden kan uitbesteden maar de 

verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente liggen. Hij vraagt of de wethouder in gesprek 

kan gaan met de huisartsen. De tienduizend euro lijkt hem weinig, zeker als je het een 

topprioriteit noemt. In plaats van een evaluatie stelt hij voor om concrete doelstellingen 

te formuleren, hij vraagt of de wethouder deze nota wil herzien met concrete 

doelstellingen. Mevrouw Baselier zegt dat de uitvoering ook het nodige van inwoners 

vraagt, wat als zij hier geen gehoor aan geven, wie gaat het dan uitvoeren? Tienduizend 

uur lijkt haar een te klein bedrag. WijZijn stopt met veel activiteiten in de kern, toch 

worden zij als kartrekker genoemd, zij heeft hier geen vertrouwen in. Is het actieplan een 

uitvoeringsplan? Graag ziet zij uiterlijk eind dit jaar al een evaluatie in plaats van pas in 

2023. Graag ziet zij ook meetbare resultaten. Mevrouw van Caam zegt dat activiteiten 

voor sommige eenzame ouderen een hoge drempel zijn en dat ze soms onvoldoende 

financiële middelen hebben om mee te doen. Ze vraagt of het college deze ouderen 

financieel tegemoet kan komen. Het GGZ inlooppunt is gestopt, ze vraagt of het college 

niet eerst naar een alternatief had moeten zoeken. Ze vraagt wat de verklaring is dat in 

Nieuw-Vossemeer en de Heen opvallend veel mensen zeer eenzaam zijn. De heer 

Rijshouwer beschrijft een situatie van een inwoner die leidde aan ernstige eenzaamheid, 

wat tragische gevolgen had, voor deze inwoner komt deze nota te laat. Het is belangrijk 

dat wat we op papier zetten ook mensen laten voelen. Hij roept op om ons van onze 

menselijke kant te laten zien. De heer van Es benoemt het belang van deze nota en de 

hoge prioriteit die het moet hebben. Het project Join Us viel hem op. Het viel hem op dat 

1% niet in staat is zelfstandig contact te onderhouden, kan de wethouder dit uitleggen. 

De evaluatie in 2023 is de laat, kan dit eerder en kan de raad hierin meegenomen 

worden. De heer Huijbregts benoemt de vele vrijwilligers in de gemeente die al veel doen 

tegen eenzaamheid. Tijdens corona hebben we gezien dat eenzaamheid niet alleen iets 

van ouderen is, ook jongeren kunnen eenzaamheid ervaren. Hij ziet een sleutelrol bij 
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WijZijn Traverse, hij vraagt het college om WijZijn Traverse goede handvaten mee te 

geven. Het initiatief de Eettafel in Kruisland wil hij uitbreiden naar de andere kernen.  

De heer Sluiters vindt dat we naar vijf doelgroepen moeten, in plaats van vier. De 

doelgroep volwassenen tussen de 19 en 64 is naar zijn idee te groot, hij wil deze groep 

splitsen in twee groepen. Tussen 19 en 35 wordt je volwassen, de problemen waar je 

tegenaan kan lopen zijn anders dan de oudere volwassenen.  

 

Wethouder Krook vindt het belangrijk dat eenzaamheid van ons allen is. We moeten naar 

elkaar omkijken. We hebben partijen nodig om deze acties voor ons uit te voeren omdat 

ze hier goed in zijn. Het is moeilijk om het over eenzaamheid te hebben omdat er veel 

vormen zijn. De gemeente financiert veel belangrijke projecten. De evaluatie komt in het 

eerste kwartaal van 2023. We kunnen vooraf veel gegevens monitoren en in beeld 

brengen en aan de raad doen toekomen. We hebben armoedebeleid voor mensen met 

weinig financiële middelen. Het GGZ inlooppunt was een taak van de GGZ maar werd 

gefinancierd door ons. Wij financieren liever de eettafels waar mensen van onderop 

komen. Dit is meer iets voor de zorgverzekeraars. Het is niet onze taak. Mevrouw van 

Caam zegt dat het haar erom gaat dat de mensen niet tussen wal en schip vallen. 

Wethouder Krook zegt dat het aan de GGZ is om deze tak van sport af te bouwen, we 

houden het wel goed in de gaten. En mocht u zaken signaleren van onderop meldt het 

dan bij ons. Waarom in Nieuw-Vossemeer en de Heen meer eenzaamheid lijkt te zijn is 

moeilijk vast te stellen. De heer Verbeek vraagt of het kan zijn omdat er in Nieuw-

Vossenmeer een klein winkelbestand is. Wethouder Krook snapt de cijfers niet, want het 

is een heel leuk dorp. Het daadwerkelijk meten van eenzaamheid doen we, we kunnen 

wel dat wat we kunnen meten meer meenemen. We kunnen kijken hoe we dat gaan 

doen. De monitoring kunnen we meenemen in het Audit Committee voordat de begroting 

wordt vastgesteld. De heer Stoeldraijer wil graag zien dat er op specifiek meetbare 

resultaten wordt ingezet. Je weet anders ook niet of de activiteiten zin hebben gehad. 

Wethouder Krook vraagt of je dat moet willen. Hij kan echter van alles in beeld brengen. 

Alle onderdelen van het maatschappelijk leven kan in beeld gebracht worden. Maar leidt 

dat tot vermindering van eenzaamheid. De heer Stoeldraijer vindt dit wel degelijk nuttig. 

Wethouder Krook zegt toe om dat de komende tijd te ontwikkelen, het wordt 

meegenomen voor de evaluatie in het eerste kwartaal van 2023. WijZijn Traverse kan zelf 

bepalen welke activiteiten zij stoppen, we kijken als gemeente wel mee of het aansluit bij 

het gemeentelijk beleid en of we financiële middelen kunnen verstrekken. Er is al wel 

contact geweest met huisartsen, maar die hebben het erg druk, vandaar dat dit niet in de 

nota is verwerkt. Mevrouw Baselier zegt dat de wethouder erg makkelijk zegt dat 

activiteiten zomaar door Traverse gestopt kunnen worden, mensen die hierdoor een 

activiteit niet meer kunnen doen kunnen zo weer eenzamer worden, ze vraagt hoe het 

college hier tegenover staat. Wethouder Krook zegt dat deze mensen niet per definitie 

eenzaam zijn. We moeten af van het oude opbouwwerk waarbij een organisatie alleen 

activiteiten organiseert en bepaalt wat mensen kunnen doen, mensen kunnen ook zelf 

een activiteit organiseren. Het moet meer van onderop komen. WijZijn kan daar wel bij 

faciliteren. Het bedrag dat ze krijgen wordt door de raad beschikbaar gesteld. We moeten 

die activiteiten van onderop zoveel mogelijk stimuleren. De heer van Es zegt dat 10% aan 

ernstige eenzaamheid leidt, waarvan 1% niet in staat is om zelfstandig contacten te 

onderhouden. Hij vraagt de wethouder dit uit te leggen. Wethouder Krook vindt 1% 

relatief laag, het zal groter zijn verwacht hij. Het is een grote groep. We doen goed ons 

best maar het lukt niet bij iedereen. De heer Verbeek stelt dat van die 10% dan 9% wel in 

staat is om zelfstandig contacten te onderhouden, hoe kan het dan dat zij eenzaam zijn. 

Wethouder Krook legt uit dat die 1% is moeilijk in staat om contact te onderhouden door 

psychisch welbevinden.  



RD2200101 

7 

 

De heer Stoeldraijer vindt het uitgangspunt dat het vooral van onderop moet komen een 

goed punt. Hij vraagt de wethouder het met hem eens is dat het moeilijk is voor eenzame 

om zelf van onderop om hulp of toenadering te vragen. Mevrouw Baselier vindt het 

jammer dat door gebrek aan subsidies activiteiten geen doorgang vinden. Mevrouw van 

Caam herhaalt dat eenzaamheid geen probleem van alleen de gemeente maar van ons 

allemaal is. Een praatje op straat kan voor de ander heel belangrijk zijn. De heer 

Rijshouwer vraagt hoe het kan dat juist voor jongeren afgelopen jaar beperkt aandacht is 

geweest. Lag het aan de pandemie, aan een gebrek aan jongerenwerkers? Hij vreest dat 

de bureaucratie het menselijke in de nota in de weg zal staan. Hulplijnen moeten meer 

naar voren komen. Hij vraagt de wethouder om met private instanties in gesprek te 

treden om te kijken wat er gedaan kan worden om wachttijden te verminderen. En ook 

met jongeren in gesprek te blijven. De heer Huijbregts vindt het jammer dat de 

communicatie vanuit WijZijn Traverse rondom hun terugtrekkende beweging niet altijd 

goed is gedaan, nu wordt dat opgelost. Hij heeft wel vertrouwen in de groepen die in 

gemeenschapshuizen activiteiten hebben en dit zelf kunnen organiseren. De wil is er 

zeker. Van WijZijn Traverse is een actieve grondhouding en kartrekkersrol nodig. De heer 

Sluiters benoemt het belang van elkaar begroeten op straat. Daarnaast wil hij extra 

aandacht vragen voor Join Us, ga daar kijken als je eenzaamheid ervaart.  

 

Wethouder Krook geeft aan dat de pandemie zeker meewerkt heet aan eenzaamheid. 

Bijvoorbeeld de sluiting van scholen. Als gemeente kunnen we dat niet oplossen. 

Bureaucratie heb je altijd in een nota, maar het gaat om de uitvoering. De heer Verbeek 

vraagt of er cijfers bekend zijn van vroeger, waren de cijfers rondom eenzaamheid voor 

corona lager? Wethouder Krook denkt dat er vroeger ook eenzaamheid was. Dat is van 

allen tijden. Sommigen mensen zijn heel gevoelig voor verandering. Iedereen ervaart 

eenzaamheid anders, er zijn zoveel verschillende vormen van eenzaamheid. Dat maakt 

het complex. De heer Rijsbergen vraagt of er ook gesprekken zijn met de Sleutel. 

Wethouder Krook zegt dat er met veel private organisaties gepraat wordt. Als de sleutel 

met het college in gesprek wil hoeven ze slechts een belletje te plegen en dan wordt het 

geregeld.  

 

Het stuk zal als bespreekpunt geagendeerd worden voor de besluitvormende 

vergadering.  

 

08. Aanwijzing accountantsdienst 2022-2026 

De  heer Weerdenburg is blij met het proces zoals het is verlopen, hij steunt het 

raadsvoorstel. De heer Verbeek dankt de heer Sluiters voor het overnemen van zijn rol als 

medebeoordelaar van de accountant. De heer Sluiters verwacht een duurzame 

samenwerking omdat we al met deze accountant werken, hij steunt het voorstel.  

De heer Maas is akkoord. 

 

Het stuk wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering.  

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.  
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10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen op 9 mei 2022 

 Plaatsvervangend griffier,   de voorzitter, 

 

 

 

 I. Wester    W.J.P.M. Maas 

 

 

 

 

 


